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১
োাঁদকে মমকসস থ ানস।
অকঝার ধারায় ঝরকে তার থ াখ থেকে অশ্রু।
থ াাঁট োমকে োন্না াপার থ ষ্টা েরকে পলা থ ানস।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরকের মবব্রত থ হারায় থবদনার এেটা মমলন
আস্তরণ থনকম এল।
‘স্যমর, এই মমমামিে ঘটনা থরাধ েরার থোন উপায় আমাকদর মেল না।’
বলল থস নরম ও থবদনা মেত েকে।
ধীকর ধীকর থ াখ খুকল মমকসস থ ানস বলল, ‘বাো থতামাকদর থোন থদাষ
থনই। থতামরা আত্মরক্ষার কে যা েরার তাই েকরে। তা না েরকল হয়কতা
থতামাকদরই মরকত হকতা। এরা থয েতবে খুমন ববমর , তা আবারও প্রমামণত
হকয়কে। আমার দু:খ.................।‘
েো থেষ েরকত পারকলা না মমকসস থ ানস। োন্নায় থেকে পেল থস
আবার।
সািনার থোন োষা খুাঁক থপল না আহমদ মুসা। বুে োো োন্না যাকে
বকল থসই োন্না শুকন যাওয়া োো তাকদর থোন উপায় মেল না।
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অস্বমস্তের এেটা অবস্থা।
রম মবব্রতের অবস্থা আহমদ মুসাকদর।
অসহনীয় মনরবতাটা এবার োেল পলা থ ানস। মুখ থেকে রুমাল
সমরকয় মনকয় থ াখ মুকে বলল, ‘আপনারা না বলকল োইয়া খুন হকয়কে বা মকর
থগকে থসটাও আমরা ানকত পারতাম না। ওরা আমাকদর ানাত না। থবমে
পীোপীমে েরকল আমাকদরই ওরা খুন েরকতা।
আহমদ মুসা মুহূকতমর কে পলা থ ানকসর মদকে তাোল। বলল, ‘স্যমর,
আমম বুঝকত পারমে না, আপমন আক ারস-এর মাকন পতুগ
ম াকলর থগাকয়ন্দা
মবোকগর েমমী হকয়ও ওকদর েয় েকরন থেন? আপমন থগাকয়ন্দা মবোগকে বকল
থতা একদর োকয়স্তা েরকত পাকরন।
ম্লান হাসর পলা থ ানস। হামসটা োন্নার থ কয়ও েরুণ। বলল, ‘বকল
থোন লাে হকতা না। আমম থখাাঁ মনকয় থ কনমে, এরা WFA এর োো েরা
থলাে। আর আমাকদর থদকের থগাকয়ন্দা প্রধান WFA এর ীফ আ র
ওয়াই মযাকনর অন্ধ বন্ধু। আর আমম মাত্র েকয়েমদন আকগ োক থযাগদান েরা
এে ন সামাে থগাকয়ন্দা অমফসার।’
‘অন্ধ বন্ধু বলকেন থেন?’ বলল আহমদ মুসা। তার েকে মবস্ময়।
‘আমাকদর থগাকয়ন্দা প্রধান সেল নীমত-মনয়ম েংে েকর আক ারস-এর
পামন সীমায় WFA-এর মমমন সাব ও অোে লযাকনর অবাধ মব রকণর অনুমমত
পাইকয় মদকয়কেন এবং দূকরর মবমিন্ন এেটা দ্বীপ ওকদর নাকম লী েমরকয়
মদকয়কেন।’ বলল পলা থ ানস।
‘নাম মে দ্বীপটার?’ ম কেস েরল আহমদ মুসা।
‘দ্বীকপর এেটা নাম আকে, আমম শুকনমে। মেন্তু েুকল থগমে নামটা।’ বলল
পলা থ ানস।
‘মযাকপ নাম পাওয়া যাকব না?’ আহমদ মুসা বলল।
‘ফরমামল দ্বীপটার আলাদা নামেরণ হয়মন। মানম কত্র পার্শ্মবতমী দ্বীকপর
নাকমই তাকে হয়কতা ডাো হয়। তকব থলাে মুকখ দ্বীপটার আলাদা এেটা নাম
আকে, তা আমম েুকল থগমে।’ বলল পলা থ ানস।
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‘সাও থতারাহ মে?’ ম োসা আহমদ মুসার।
হাসল পলা থ ানস। বলল, ‘এ নামটা মে েকর ানকলন? থবক্টা
সসাকদর োকে শুকনকেন?’
‘এ নাম আমরা আকগ থেকেই ামন। এ দ্বীকপই আমাকদর থলাকেরা বন্দী
আকে বকল মকন হয়।’ বলল আহমদ মুসা।
‘এ নাম আমম থবক্টা-সসাকদর েো থেকে ামন। মেন্তু দ্বীপটা ম মন না।
এ নাকমর থোন দ্বীপ আক ারস দ্বীপপুকে থনই। হকত পাকর এটা থোন দ্বীকপর নতুন
নাম।’ পলা থ ানস বলল।
েো থেষ েকর এেটা দম মনকয়ই আবার বকল উ ল পলা থ ানস, ‘ও
দ্বীকপ শুধু আপনাকদর থলােরাই থনই। অে থলােরাও আকে আমাকদর এ দ্বীকপর
রুকটও থতা অকনে বন্দী থসখাকন যায়।’
‘আপনাকদর থগাকয়ন্দা মবোগ এ মবষয়টা াকন না? মেেু েকর না থেন?’
ট েকর প্রশ্ন েরল আহমদ মুসা।
‘আক ারস দ্বীপপুে অকনেটা মুক্ত থদে। পতুমগাল মেংবা ইউকরাপীয়
থোন থদকের মেসা োেকল থস আক ারাকস প্রকবে েরকত পাকর। তাোো ওরা
বন্দীকদর মনকয় আকস থোনও মবকেষ বযবস্থায় লপকে। এ মবস্তীণম লপে পাহারা
থদবার থোন বযবস্থা আক ারস-এর থনই। এরপরও থগাকয়ন্দা মবোগ এবং থোন
পযমাকয় পুমলেরাও এ মবষয়টা াকন বকল আমার মকন হকয়কে। আমম এেমদন
েোয় েোয় আমার উধমতন অমফসারকে এ মবষকয় বলকল মতমন মিবয েরমেকলন,
WFA এর থলােরা এ দ্বীপপুকের মেআইমপ। একদর মনকয় মাো ঘামমও না।
এেমদন হারতার পুমলে ইন াক মর গামেকত আমম থবক্টা-সসাকদর থদকখমে।’
বলল পলা থ ানস।
‘থয দ্বীপ ওকদর লী থদয়া হকয়কে, থস দ্বীকপ তাহকল আক ারস
সরোকরর থোনই উপমস্থমত থনই?’ প্রশ্ন েরল আহমদ মুসা।
‘থসটাই স্বাোমবে।’ পলা থ ানস বলল।
‘আপমন থগাকয়ন্দা মবোকগর থলাে এ েো মে থবক্টা-সসারা াকন?‘ প্রশ্ন
আহমদ মুসা।
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‘ াকন না। ানকল আমার উপর ওকদর আরও অমধোর বতমাকব বকল
আমম েয় েমর।’ বলল পলা থ ানস।
‘আক ারস-এর এে ন থগাকয়ন্দা এতটা অসহায়? তার সামাে
আত্মরক্ষার অমধোরও থস আদায় েরকত পারকব না মডপাটমকম্ট থেকে?’ আহমদ
মুসা হাসল। তার েকে মবস্ময়।
ম্লান হাসল পলা থ ানস। বলল, ‘থমকয় হওয়ার অকনে অসুমবধা আকে।
আমার দূবমলতা থটর থপকল অমফকসর যাকদর োকে আশ্রয় াইব, তারাও এই
সুকযাগ বযবহার েরকত পাকর। তাোো মেআইমপকদর মবরুকে অমেকযাগ েরকল
াকুরীর অসুমবধা হওয়ার েয়কতা আমার আকেই।’
আহমদ মুসা এেটু হাসল। তার পকরই গম্ভীর হকয় উ ল তার মুখ। বলল,
‘মুক্ত থসাসাইমটকত’ থমকয়রা সমানামধোর পাওয়ার পকরও থমকয়কদর এই
অসহায়ত্ব থগল না?’
‘আরও থবকেকে। আকগ থমকয়রা পামরবামরে প্রকটেেকন োেত। মেন্তু
এখন পকে-ঘাকট, অমফকস-করকস্তারায় পুরুষকদর মত মনক কদর প্রকটেেন তাকদর
মনক কদরই েরকত হয়। মেন্তু সমানামধোর থপকলও প্রােৃমতেোকব অসম নারীরা
থস প্রকটেেন থদয়ার ক্ষমতা রাকখ না। ফকল পকে-ঘাকট, অমফস-আদালকত অবাধ
মব রকণর আ াদী তাকদরকে ারপাকের যকেিা াকরর ম েীকর থবাঁকধ থফকলকে।
সমানামধোকরর বযাপারটা এেটা গাাঁ াখুমর, তা এখন আর বুঝার বামে থনই।
সমানামধোর থপকয়ও নারীরা লামেত হবার অমেকযাগ অমবরাম তুলকে, মেন্তু
এে ন পুরুষ েখনও এই অমেকযাগ থতাকল না। উেকয়র মকধযোর প্রােৃমতে
অসমতাই এর োরণ।’ বলল পলা থ ানস।
থস োমকতই মমকসস থ ানস বলল, ‘থতামরা েো বল বাো। আমম এেটু
ওপর থেকে আমস।’
বকল মমকসস থ ানস োপে মদকয় োকলা েকর থ াখ মুকে উক দাাঁোল।
‘ধেবাদ মমস পলা থ ানস। আ কের ঘটনাকে আপনার অমফস
মেোকব থদখকব?’ আহমদ মুসা বলল।
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‘আমম একত ইনেলে আমে, এ েো আমম মেেুকতই প্রোে েরব না।
প্রমাণ হকয়কে থবক্টা, সসা, ‘এে মবর্শ্-এে থদকে-এে ামত’ এনম ও এর
এমানুকয়লরা সবাই WFA-এর থলাে। এই ঘটনার কে থগাকয়ন্দা মবোগ উকটা
আমাকে দায়ী েরকত পাকর। তার থ কয় বে েো হকলা, এেো প্রোে হকল আমম
WFA-এর টাকগমকট পমরণত হকবা। োইয়াকে ওরা থমকরকে, আমাকেও মারকব।’
বলল শুষ্ক েকে পলা থ ানস, তার থ াকখ-মুকখ েকয়র ম হ্ন।
‘মেন্তু আমার মবর্শ্াস, আপনাকদর থগাকয়ন্দা মবোগ এবং WFA
সমিমলতোকবই থবর েরকত থ ষ্টা েরকব োরা এ ঘটনার সাকে মেত। থবক্টা ও
সসারা এ বামেকত োেকতা এ খবর তাকদর ানা োেকত পাকর।’ বলল আহমদ
মুসা।
‘তাহকল..........?‘ েো থেষ না েকরই থেকম থগল পলা থ ানস। তার
েকে উকদ্বগ ঝকর পেল।
‘উমদ্বগ্ন হওয়ার মেেু থনই মমস পলা থ ানস। ওকদর ো ওরা শুরু
েরুে। আমাকদরও মেেু েরকতহকব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘WFA আপনাকদর থলােকদর থেন বন্দী েকর থরকখকে, তা মেন্তু
বকলনমন।’ বলল পলা থ ানস।
‘আপমন মেেু মে আন্দা েকরন?’ মুকখ এেটু হামস থটকন ম কেস েরল
আহমদ মুসা।
‘আপনাকদর যারা বন্দী আকে, তারা মে মুসলমান?’ প্রশ্ন পলা থ ানকসর।
‘হ্াাঁ মুসলমান।’ আহমদ মুসা বলল।
‘তাহকল বন্দীটা রা ননমতে উকেশ্য প্রসূত। োরণ, আমম ামন WFAএর ীফই শুধু ইহুদী তা নয়, থগাটা WFA টাই ইহুদী। গত রাকতর ঘটনায় ‘এে
মবর্শ্ এে ামত’ এনম ওর থয ইমানুকয়ল মারা থগল থসও ইহুদী। সুতরাং ইহুদীরা
থোন রা ননমতে উকেকশ্যই আপনাকদর থলােকদর আটে েকরকে। এটা আরও
থবমে পমরষ্কার হকব, যমদ ানা যায় ওরা মে েরকতন।’ বলল পলা থ ানস।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আপমন................।’
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আহমদ মুসাকে োমমকয় মদকয় েো বকল উ ল পলা থ ানস, ‘আমাকে
‘আপমন’ সকবাধকনর মে প্রকয়া ন আকে? গত রাকত আমাকে উোকরর েম ন
মুহূকতম আপমন আমাকে ‘তুমম’ সকবাধন েকরমেকলন, আমার খুব োকলা
থলকগমেল। আমম আপনাকদর থোট থবাকনর মত হকত পামর না!’
োমল পলা থ ানস।
‘ধেবাদ পলা। তুমম আমাকদর থোট থবাকনর মত নও, থোট থবানই তুমম
আমাকদর।’ বকল আহমদ মুসা তাোল হাসান তামরকের মদকে। বলল, ‘তাই মেনা
হাসান তামরে?’
‘অবশ্যই োইয়া।’ বলল হাসান তামরে আনকন্দ মুখ উজ্জ্বল েকর।
বকলই হাসান তামরে পলা থ ানকসর মদকে তামেকয় বকল উ ল,
‘আক ারস-এর হারতায় একস আমরা আকরেটা থবান থপকয়মে, এ েো শুনকল
থতামার োবীরা খুব খুমে হকব।’
‘আমার মে তাহকল এখন দুই োবী?’ থহকস বলল পলা থ ানস।
‘অবশ্যই।’ হাসান তামরে বলল।
‘ও! গুড গড! থযখাকন এেমটও মেল না, থসখাকন দুই োবী থপলাম, ওরা
োকেন থোোয়?’ বলল পলা থ ানস।
‘আমার স্ত্রী োকেন মফমলমস্তকন আর োইয়ার থমাহতারামা োকেন থসৌমদ
আরকবর মমদনা েরীকফ।’ হাসান তামরে বলল।
‘আপনারা আরব? তাহকল থতা WFA-এর সাকে লোই লাগার েোই।
যাাঁরা আ র ওয়াই মযাকনর হাকত আটে আকেন, ওাঁরা থোন থদকের?’ ম কেস
েরল পলা থ ানস।
‘ওরা ৭ ন েয় থদকের। দু ন তুরকষ্কর, ইরান মমসর মলমবয়া
ইকন্দাকনমেয়া ও থেকনর এে ন েকর।’ বলল আহমদ মুসা।
‘থবাধ হয় এেই সাকে ধকরকে, মেন্তু এে সাকে থপল মে েকর?’ পলা
থ ানস বলল। তার থ াকখ-মুকখ মবস্ময়।
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‘ওরা ৭ ন ফ্রাকের ষ্টাসমবাকগম এেটা থগাকয়ন্দা ফামম খুকলমেল। থস
থগাকয়ন্দা ফামমমটকেও ধ্বংস েকরকে, তাকদরকেও মেডোপ েকরকে।’ বলল
আহমদ মুসা।
‘ওরা মে ইহুদীকদর মবরুকে মেংবা WFA-এর মবরুকে থোন থেস মনকয়
ো েরমেল?‘ প্রশ্ন েরল পলা থ ানস।
‘থতামার এ েো মকন হকলা মে েকর?’ আহমদ মুসার ম োসা।
‘থগাকয়ন্দা ফামমটাও যখন ধ্বংস েকরকে, তখন বলকত হকব ফামমমট খুব
বে বযাপার মনকয় সামকন এগুমিল।’ বলল পলা থ ানস।
‘ধেবাদ পলা। ম ে বকলে তুমম। থগাকয়ন্দা ফামমমট ধ্বংস েরার পর থসই
ো সম্পকেম তেয থনয়ার কেই ওকদর মেডোপ েকরকে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘োইয়া আপনারা থে?’ প্রশ্ন পলা থ ানকসর।
‘থেন এ প্রশ্ন?’ বলল আহমদ মুসা।
‘োরণ বন্দী থগাকয়ন্দাকদর যারা উোর েরকত আকসন, তারা আরও বে
থেউ। আর এর প্রমাণও গত রাকত আমম থপকয়মে। থদকখ মকন হকয়মেল, পৃমেবীর
থবষ্ট েমাক্ডাকদর আমম থদখমে। আবার মানুষ মহসাকবও আপনারা অসাধারণ।
সুতরাং আপনারা অসাধারণ থেউ হকবন মনশ্চয়।’ পলা থ ানস বলল।
আহমদ মুসা থহকস মেেু বলকত যামিল, এ সময় বাইকরর থগকট নে
হকলা।
আহমদ মুসা থেকম থগল।
পলা থ ানস এেবার দর ার মদকে তামেকয় বলল। ‘আপনারা বসুন,
আমম থদমখ থে?’
বকল পলা থ ানস তাোতামে উক মগকয় দর ার লুমেং থহাল মদকয় বাইকর
তামেকয় থদকখই দ্রুত মফকর একস বলল, ‘এে ন থগাকয়ন্দা েমমেতমা এবং আরও
এে ন থলাে।’ পলা থ ানকসর থ াকখ-মুকখ এেটা েীত োব।
‘আমরা থেতকর যামি। ওকদর একন বসাও। আমরা পকর প্রকয়া কন
আসব। থতামার থোন েয় থনই।’ দ্রুত েকে বলল আহমদ মুসা।
বকলই আহমদ মুসা উক েুটল তার ঘকরর মদকে। হাসান তামরেও।
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পলা থ ানস মফকর মগকয় থগট খুকল মদল এবং থগাকয়ন্দা েমমেতমাকে
স্বাগত ামনকয় বলল, ‘গুড মমনমং স্যার। আপমন েষ্ট েকর আমাকদর বাসাায়!
আমাকে খবর মদকলই থতা হকতা।’
থগাকয়ন্দা েমমেতমার নাম মেক্টর রাইয়া। হারতার থগাকয়ন্দা প্রধান থস।
েো থেষ েকর এেটু থেকমই আবার বকল উ ল পলা থ ানস, ‘স্যার,
আসুন স্যার, থেতকর আসুন।’
থেতকর ঢুেকত ঢুেকত বলল, ‘বযাপারটা খুব রুরী থতা। তাোতামে
থতামার এখাকন আসকতই হকতা। তাই কল এলাম।
থেতকর ঢুকে এেটু েমকে দাাঁোল। থপেন মফকর তার থপেকন আসা
সাকের থলােমটর মদকে ইংমগত েকর থগাকয়ন্দা প্রধান মেক্টর রাইয়া বলল, ‘ইমন
‘এে মবর্শ্’ এনম ও‘র োইস থ য়ারমযান। নাম থেলমেন থেকনইকরা। এই
সোকল মতমন হারতা একস থপৌকেকেন। ওাঁকদর এেটা ো আমাকদরকে এখাকন
মনকয় একসকে।’
বকল আবার হাাঁটকত লাগল মেক্টর থসাফা লক্ষয েকর।
পলা থ ানস ও থেলমেন থেকনইকরা সম্ভাষণ মবমনমকয়র পর তারাও
হাাঁটকত লাগল থসাফার মদকে।
পলা থ ানকসর মুখটা মমলন। ওকদর থদকখই বুঝকত থপকরকে পলা
থ ানস থয, এরা গতোকলর ঘটনা তদি েরার কে এখাকন একসকে। থস থয
মেত এই মবোল হতযাোক্ডর সাকে, এরা মে তা ানকত থপকরকে?’
আেংো ও অস্বমস্তকত েকর থগল তার মন।
ওকদরকে বমসকয় তাকদর সামকনর এে থসাফায় মগকয় বসল পলা
থ ানস।
পলা থ ানস বসকতই থগাকয়ন্দা েমমেতমা মেক্টর রাইয়া বকল উ ল,
‘থবক্টা ও সসা নাকমর দু ন থলাে এবারও থতা থতামার এখাকনই উক কে?’
থেতকর থেতকর আৎকে উ ল পলা থ ানস। মেন্তু স্বাোমবে েকে বলল,
‘ম স্যার।’
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’রাকত থতা ওরা বামে আকসমন। থখাাঁ মনকয় মেেু থ কনে?’ বলল মেক্টর
রাইয়া।

‘হ্াাঁ, ওরা বামে আকসমন। মেন্তু আপমন ানকলন মে েকর স্যার?’ পলা
থ ানস বলল।
‘বলমে। আমার প্রকশ্নর মদ্বতীয় অংকের উত্তর দাও।’ বলল মেক্টর।
এে টুেকরা মবব্রত হওয়ার মত হামস। বলল, থখাাঁ থনয়ার প্রকয়া ন হয়
না। ওরা এ রেম প্রায়ই েকরন। এমন মে এেবার বামে থেকে থোন োক
থবরুবার পর কল মগকয়মেকলন। মতন মাস পর মফকরমেকলন।’
‘ওরা খুন হকয়কে।’ া্ডা গলায় বলল মেক্টর।
‘খুন? েখন, থোোয়?’ থ াকখ মুকখ উকদ্বগ ও থবদনার ম হ্ন থমকখ বলল
পলা থ ানস।
‘শুধু তারা নয়, আরও েকয়ে ন খুন হকয়কে তাকদর সাকে।’ মেক্টর
বলল।
‘থোোয়?’ বলল পলা থ ানস।
‘এে মবর্শ্ এে থদে‘ এনম ও‘র মম. এমানুকয়কলর বামে থ ন?’ মেক্টর
বলল।
‘ম মন না, তকব থলাকেেনটা ামন।’ বলল পলা থ ানস।
‘ঐ বামেকতই তারাসহ এমানুকয়ল ও অোেরা খুন হকয়কে।’ মেক্টর
বলল।
রাক যর উকদ্বগ আতংে থটকন আনল পলা থ ানস তার থ াকখ-মুকখ। তার
মুখ হ্াাঁ হকয় থগকে। েো সরকেনা থযন মুকখ।
‘মমস পলা থ ানস গতোল ওরা েখন থবমরকয়মেকলন?’ ম োসা
থেলমেন থেকনইরার। তার থ াকখও সন্ধানী দৃমষ্ট।
‘গতোল সন্ধযার পর ওাঁরা থবমরকয় যান।’ বলল পলা থ ানস।
‘তাকদর সাকে মে আর থেউ মেল?’ থেলমেন থেকনইরা বলল।
বুেটা থোঁকপ উ ল পলা থ ানকসর। ওরা মে ানকত থপকরকে থয, পলা
ওকদর সাকে মেল! পলা স্মরণ েকর খুমে হকলা থয, থস যখন ওকদর সাকে গামেকত
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উক মেল, তখন আকে-পাকে থেউ মেল না। সন্ধযার আকলা-োয়ায় দূর থেকে সব
থদখা ও বুঝাও োরও পকক্ষ সম্ভব মেল না। ম োসার উত্তকর পলা থ ানস বলল,
‘স্যমর। ওকদর যাওয়াটা আমম থদমখমন।’
‘পাোর বা েহকরর থোন থমকয় বা থমকয়কদর সাকে ওকদর উ াবসা মেল?’
বলল থেলমেন থেকনইরা।
‘ওকদর সাকে থোন থমকয় েখনও আমাকদর বামেকত আকসমন, বাইকর
মেেু ঘকট োেকল আমম মেেু বলকত পারকবা না।’ পলা থ ানস বলল। তার েো
স্বাোমবে রাখার থ ষ্টা েরকে। মেন্তু উকদ্বগটাতার থ াকখ-মুকখ ম েকর পেকে।
থেলমেন থেকনইরা েো বলল, ‘থদখুন গত রাকত এমানুকয়কলর বামেকত
থয গণহতযার ঘটনা ঘনটকে, থসখাকন এে ন থমকয়র উপমস্থমত মেল। থসখানোর
পুকরা ঘটনাটা অিত থসই থমকয়কে থেন্দ্র েকরই সংঘমটত হকয়কে। তার সাটম ও
ব্লাউক র থেো অংে পাওয়া থগকে। পাওয়া থগকে থ ন-কোঁো এেমট থলমড হাত
ঘমে। হাত ঘমের থোঁো থ কন রকক্তর দাগ আকে। এর অেম এে ন থমকয় থসখাকন
মনযমামতত হকয়কে। অবস্থা বলকে মনযমাতন েকরকে এমানুকয়লরা। তারা সেকলই
মকরকে। মেন্তু থমকয়মটর লাে থোোও থনই। তার মাকন থমকয়টাকে উোর ের
হকয়কে। যারা উোর েকরকে তারাই হতযা েকরকে এমানুকয়লকদরকে। থমকয়টাকে
খুাঁক থপকল হতযাোরীকদরকেও পাওয়া যাকব। আমাকদর মবর্শ্াস যাকদর মাধযকম
থসখাকন থমকয় থনয়া হকত পাকর, তাকদর মকধয থবক্টাকদর েোই প্রেম আকস।
এ কেই প্রেকম একসমে। থবক্টাকদর েো ানকত।’
থেতরটা োাঁপমেল পলা থ ানকসর। থেলমেন থেকনইরার প্রকতযেটা
েোই সতয। ওরা মে আরও মেেু াকন? মকনর মদে মদকয় মুষকে পেল পলা
থ ানস। মেন্তু পরক্ষকণই আবার োবল, পমরমস্থমতর থমাোমবলা তাকে েরকত
হকব। থেলমেন থেকনইরার মদকে মুখ তুলল পলা থ ানস। বলল, ‘আর মে
ানকত ান? ওরা মাকঝ মাকঝ এখাকন একস োেকতন। এর বাইকর থোন প্রোর
সম্পেম তাকদর সাকে আমাকদর মেল না।’
থেলমেকনর হ াৎ ন র পেল পলা থ ানকসর ডান হাকতর েমির উপর।
েমির এেটু উপকর ামো মেকে যাওয়া। তাোো হাকতর থোট্ট বযাক্ডক র
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পাকেও আাঁ কের ম হ্ন। ভ্রু কুাঁ কে উ ল থেলমেকনর। বকল উ ল, ‘আপনার হাকত
মে হকয়কে মমস থ ানস? এযােমসকড্ট েকরমেকলন বকল মকন হকি। েকব?’
‘ মকে উক মেল পলা থ ানস। মনক র থেতরটাকে আোল েরার কে
পলা থ ানস তার মুখ নামমকয় মনল এবং হাতটাকে মনক র থোকলর মকধয থটকন
মনকয় বলল, ‘হ্াাঁ, এেটু মেকে থগকে।’
‘আপমন ঘমে মনশ্চয় ডান হাকত পকরন?‘ বলল থেলমেন থেকনইরা। তার
থ াকখ-মুকখ প্রবল াঞ্চলয ম েকর পেকে।
মেকত মুখ তুকল এেবার থ কয় বলল, ‘হ্াাঁ, থেন বলকেন এ েো?’
েকের েম্পন পলা থ ানস আোল েরকত পারকলা না।
‘মাফ েরকবন মমস থ ানস।’ বকল থেলমেন থেকনইরা মেক্টর রাইয়ার
সাকে এেটুক্ষণ োকন োকন েো বলল এবং পকেট থেকে এেটা থলমড ঘমে
থবর েকর মেক্টর রাইয়া‘র হাকত মদল।
মেক্টর রাইয়া ঘমের মদকে এেবার তামেকয়ই বকল উ ল, ‘মমস পলা,
আমার যতটা মকন পকে থতামার ঘমেটাও এই রেমই। মনকয় এসকতা থতামার
ঘমেটা।’
েকয় ফযাোকস হকয় থগল পলা থ ানকসর মুখ। থোঁকপ উ ল তার বুে।
বুঝল সব ওরা থ কন থফকলকে। তার মুখ থেকে থোন েো থবর হকলা না।
ভ্রু কুমঞ্চত হকলা থগাকয়ন্দা েমমেতমা মেক্টর রাইয়ার। এেরাে প্রশ্ন থ কগ
উক কে তার থ াকখ। থস বকল উ ল, ‘মমস পলা, তাহকল থতামাকেই ধকর মনকয়
মগকয়মেল ওরা?’
দুহাকত মুখ থঢকে থোঁকদ উ ল মমস পলা।
থেলমেন থেকনইরা আবার মেক্টর রাইয়ার োকন োকন েো বলল। মেক্টর
থেকনইরা বলল, ‘মমস পলা আমরা দু:মখত, থতামার উপর ুলুম হকয়কে। মেন্তু
থেষ পযমি থবাঁক থগে। থতামাকে থে বা োরা উেঅর েরল মমস পলা?’
‘আমম ামন না। আমাকে উোর েকর একন পাকেমর সামকন নামমকয়
মদকয়কে।’ োন্না মেত েে পলা থ ানকসর।
‘তারা েয় ন মেল?’ ম কেস েরল থেলমেন থেকনইরা।
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‘তারা েকয়ে ন মেল। থখয়াল েকর থদমখমন েয় ন।’ েয় ও
মদ্বধা মেত েকে বলল পলা থ ানস।
থেলমেন তাোল মেক্টর রাইয়ার মদকে। থেলমেকনর থ াকখ সকন্দহ।
পরক্ষকণই থস মুখ ঘুরাল পলা থ াকের মদকে। বলল, ‘উোরোরীকদর থতা আপমন
থদকখকেন।’
‘হ্াাঁ।’ বলল পলা থ ানস।
‘থদখকল থতা মনশ্চয় ম নকত পারকবন।’ থেলমেন বলল।
‘আকলা আাঁধারীর মকধয থদকখমে থতা!’ বলল পলা থ ানস। আবার
মদ্বধা মেত েে তার।
থেলমেন থেকনইরা তাোল মেক্টর রাইয়ার মদকে। তার থ াকখ মবরমক্তর
োব সুেষ্ট। বলল, ‘মম. রাইয়া লুন একে আমাকদর অমফকস মনকয় যাই। ফাইকল
আমাকদর প্র র
ু ফকটা আকে। মিমমনাল থেকে অস্ত্রবা থেউ বাদ থনই। ফাইল
থদকখ পলা থ ানস আমাকদর মূলযবান সহকযামগতা েরকত পারকবন।’
‘থসটাই োল। তাই লুন।’ বলল মেক্টর রাইয়া।
মুখ শুমেকয় এতটুকুন হকয় থগল পলা থ ানকসর। েয় ও উকদ্বকগ আিন্ন
হকয় থগল তার থ াখ-মুখ। মুখ থেকে থোন েো সরল না তার।
মেক্টর রাইয়াই েো বকল উ ল আবার, ‘ততরী হকয় মনন মমস পলা।’
মেক্টর রাইয়ার েো থেষ হবার আকগই ড্রইং রুকম প্রকবে েরল মমকসস
থ ানস।
‘পলা, থোোও যামিস নামে?’ বকল মমকসস থ ানস মেক্টর রাইয়া ও
থেলমেন থেকনইরার মদকে মবস্মকয়র থ াকখ তাোল।
পলা থ ানস েমম্পত গলায় মেক্টর রাইয়াকে থদমখকয় বলল, ‘ইমন
হারতার থগাকয়ন্দা মবোকগর মডম ।’ আর থেলমেন থেকনইরাকে থদমখকয় বলল,
‘ইমন গত রাকত মযমন মারা থগকেন থসই এমানুকয়কলর দকলর এে ন বে
েমমেতমা। এাঁরা গতরাকতর ঘটনার তদকি একসকেন।’
‘ওকয়লোম আপনাকদরকে। মেন্তু পলা থোোও যাকব থযন বলমেকলন।’
বলল মমকসস থ ানস মেক্টর রাইয়াকে লক্ষয েকর।
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‘মম. থেলমেকনর অমফকস। মমস পলাকে উোর েরকত মগকয় োরা
হতযাো্ড ঘটায়, নানা োরকণ এটা আমাকদর ানা দরোর। তাকদরকে ম মহ্নত
েরার বযাপাকর আমরা মমস পলার সাহাযয াই। মেেু ানকত াই তাাঁর োে
থেকে।’ মেক্টর রাইয়া বলল।
শুকন উকদ্বগ ফুকট উ ল মমকসস থ ানকসর থ াকখ-মুকখ। এেটু থেকব
বলল, ‘পলার যাওয়ার দরোর থেন? এখাকনই তাকে ম োসাবাদ েরুন। আমার
মকন হয় থস থতমন মেেু বলকত পারকব না। থস থতা মহাআতংেগ্রস্ত হকয় মনক কে
মনকয়ই বযস্ত মেল। থোন মদকে ন র থদয়ার তার সুকযাগ মেল থোোয়?’
‘তবু এেমাত্র উমনই থসই থলােকদরকে থদকখকেন। ওকদর খুাঁক পাওয়ার
বযাপাকর এেমাত্র উমনই সাহাযয েরকত পাকরন।’ বলল থেলমেন থেকনইরা দৃঢ়
েকে।
‘মেন্তু োলকের ঘটনার পর তাকে আমম এোকব োেকত পামর না।
গতোকলর বুকের োাঁপমু ন আমার আ ও থেষ হয়মন।’ মমকসস থ ানস বলল।
‘মেন্তু মযাডাম থ ানস, তাকে থতা থযকতই হকব। গতোলকের ঘটনা থোট
মেেু নয়। বলকত থগকল গণহতযা সংঘমটত হকয়কে। যারা এটা ঘমটকয়কে তারা মমস
পলাকে উোর েকরকে বকট, মেন্তু উোর েরকতই শুধু তারা মগকয়মেল বকল
আমাকদর মকন হয় না। মমস পলার উোর এেটা আনুসমিে ঘটনা, আসল লক্ষয
তাকদর মে তা আমাকদর ানা দরোর। সুতরাং মমস পলাকে আমাকদর সাকে
থযকতই হকব।’ বলল থেলমেন থেকনইরা। তার েে েক ার শুনাল।
‘মমকসস থ ানস, মম. থেলমেন যা.................।’ বলকত শুরু েকরমেল
মেক্টর রাইয়া।
এ সময় আেমস্মে বা পোর মত প্র ্ড েকে ড্রইংরুকমর বাইকরর
দর া খুকল থগল।
দর া মদকয় ঝকের থবকগ প্রকবে েরল দুই ন মুকখােধারী। দু কনরই
েরীর ঢাো মবকেষ এে ইউমনফরকম। দু কনর হাকতই উদযত মরেলবার।
‘থে আপনারা?’ বকল ম ৎোর েকর উক দাাঁোমিল মমকসস থ ানস।
মুকখােধারীকদর এে ন অস্বাোমবে োরী েকে পতুমগী োষায় ম ৎোর েকর
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উ ল, ‘থয থযোকব আকেন, থসোকব োকুন। এে ইমঞ্চ নেকলই মাোর খুমল
উকে............।’
মুকখােধারীর েো থেষ হওয়ার আকগই থ াকখর পলকে থেলমেন
থেকনইরা পকেট থেকে মরেলবার থবর েকর মুকখােধারীকদর লকক্ষয তুলমেল।
মেন্তু তার আকগই মুকখােধারীর েো থেকম থগল এবং সংকগ সংকগই তার
মরেলবার অমগ্নবৃমষ্ট েরল। গুলী মগকয় থেলমেকনর হাকতর েিীকত লাগকতই
মরেলবার পকে থগল তার হাত থেকে।
গুলী েকরই মুকখােধারীমট পাকের সােীর উকেকশ্য বলল, ‘থেলমেনকে
ঘুম পামেকয় গামেকত তুকল নাও।’
সংকগ সংকগই মদ্বতীয় মুকখােধারীমট দ্রুত একগাল থেলমেকনর মদকে এবং
পকেট থেকে ক্ষুদ্র থরপ্রয়ার থবর েকর থেলমেকনর নাকে থরপ্র েরল। মুহূকতমই তার
থদহ থসাফায় ঢকল পেল।
মদ্বতীয় মুকখােধারীমট থেলমেকনর সংোহীন থদহ পাাঁ াকোলা েকর তুকল
মনকয় থপেন মফকর দর ার মদকে হাাঁটকত লাগল। তার আকগই প্রেম মুকখােধারী
মদ্বতীয় মুকখােধারীর হাত থেকে থরপ্রয়ার মনকয় মনকয়কে।
থেলমেনকে মনকয় মদ্বতীয় মুকখােধারী থবমরকয় থগকল প্রেম মুকখােধারী
বাম হাকত থরপ্রটা থরকখ ডান হাকত মরেলবার তাে েরল মেক্টর রাইয়া, মমকসস
থ ানস ও পলা থ ানকসর মদকে।
মবমূঢ় মেক্টর রাইয়া অকনেটা মমরয়া হকয়ই বলল, ‘আপনারা থে? এসব
মেন্তু োল হকি না। আমরা সরোরী থলাে।’
প্রেম মুকখােধারীর অস্বাোমবে োরী েেটা মসংকহর মত গ ন
ম েকর
উ ল, ‘হ্াাঁ, আপমন ও পলা থ ানস সরোরী থলাে। মেন্তু মনলমকের মত মবকদেী
ষেযন্ত্রোরী থেলমেনকদর োো খাটকেন। তাকদর হাকত আক ারস দ্বীপপুেকে
ই ারা মদকয় বকস আকেন। আক ারসবাসী আপনাকদরও মব ার েরকব।’ বকল
মুকখােধারীমট তার হাকতর থরপ্রটার থবাতাম মটকপ মেক্টর রাইয়া, পলা থ ানস ও
মমকসস থ ানকসর উপর ঘুমরকয় মনল।’
মুহূকতমর মকধয তারা সংোহীন হকয় ঢকল পেল থসাফার উপকর।
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প্রেম মুকখােধারী মগকয় গামেকত উ কতই গামেটা থেকে মদল।
মদ্বতীয় মুকখােধারী আকগই মগকয় ড্রাইমেং মসকট বকসমেল। আর প্রেম
মুকখােধারী থপেকনর মসকট মগকয় বকসকে। তার সামকন গামের থমকঝর উপর
থেলমেকনর সংোহীন থদহ।
গামেটা েুটকে।
প্রেম মুকখােধারী মদ্বতীয় মুকখােধারীকে লক্ষয েকর বলল, ‘হাসান
তামরে, গামের নাবার থেট বদকলে থতা?’
‘ম োইয়া।’ বলল হাসান তামরে।
ওমদকে প্রেম ঘুম োেল মেক্টর রাইয়ার। থস লাফ মদকয় উক বকসই েুটল
বাইকর। থদখল তার গামে থনই। দ্রুত পকেট থেকে থবর েরল তার থমাবাইল।
প্রেকমই থটমলকফান েরল থহড থোয়াটমাকর। তার গামের নাবার ামনকয় মদকয়
বলল, ‘থযখাকন পাও গামেটাকে আটোও এবং গামের সবাইকে থগ্রফতার েকরা।
আহত থেলমেনকে তাোতামে মিমনকে থনকব।’ এরপর মেক্টর রাইয়া মদ্বতীয়
থটমলকফানমট েরল আ র ওয়াই মযানকে। তাকে ানাল সব েো।
থটমলকফাকনর ওপ্রাি থেকে উকত্তম ত আ র ওয়াই মযান বলল, ‘ওরা
মে গন াকলাকদর থলাে, না থেতকরর অেকোন াতীয়তাবাদী গ্রুপ? থোন
সকন্দহ থনই, এরাই গতরাকত এমানুকয়কলর বামেকত গণহতযা সংঘমটত েকরকে।
যাই থহাে থয থোনোকব ওকদর পােোও েরা াই। আমম মদ্বতীয় েকলর অকপক্ষা
েরমে।’
মেক্টর রাইয়া থমাবাইল বন্ধ েকর পলা থ ানসকদর ড্রইংরুকম প্রকবে
েরল। তখনও পলা থ ানস ও মমকসস থ ানকসর োন থফকরমন।
মেক্টর রাইয়া া্ডা পামন একন ওকদর থ াকখ-মুকখ মেমটকয় ওকদর োন
মফমরকয় আনল।
মমকসস থ ানস উক বকসই পলা থ ানসকে মেকয় ধকর বলল, ‘এসব
মে সবমকনকে ো্ড ঘটকে।’ বকলই মমকসস থ ানস মেক্টর রাইয়ার মদকে মফকর
বলল, ‘থদাহাই আমার থমকয়র থোন থদাষ থনই। তাকে ওরা ধকর মনকয় মগকয়মেল।
প্রাকণ থবাঁক একসকে। তাকে আর থোোও থনকবন না দয়া েকর।’
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‘না, মমকসস থ ানস মমস পলাকে এখন থোোও মনমি না। মম. থেলমেন
মফকর একল থদখা যাকব মে েরা যায়। আমার মকন হকি, মমস পলা ওকদর মনশ্চয়
থ কন না এবং তাকদর সাকে থোনও সম্পেমও থনই। এখন যারা হামলা েকরমেল,
তারাই সম্ভবত গতরাকত এমানুকয়কলর বামেকত ঘটনা ঘমটকয়মেল। এরা আমাকদর
সবার কেই মবপেনে।’ বলল মেক্টর রাইয়া।
মবস্ময় ফুকট উ ল মমকসস থ ানকসর থ াকখ-মুকখ। মেেু বলকত যামিল।
মেন্তু তার আকগই মেক্টর রাইয়া উক দাাঁমেকয় বলল, ‘আমম মল। মমস পলা,
মযাডাম থ ানস আপনারা এেটু সাবধাকন োেকবন।’
বকল বাইকর থবরুবার কে দর ার মদকে এগুকলা মেক্টর রাইয়া।
সংো থফরার পর এেমট েোও বকলমন পলা থ ানস। আকগই থসই
উকদ্বগ, আতংে থ াকখ-মুকখ থনই, বরং থ াকখ-মুকখ স্বমস্ত ও আনন্দ।
মমকসস থ ানস উক দাাঁোল। বলল, ‘যাই বাোকদর ডামে, ঝাকমলা থতা
থগকে। ওকদর থদখকত থপকল ঝাকমলা আরও বােত। বুমেমাকনর ো েকরকে না
থবমরকয়।’
মমকসস থ ানস হাাঁটা শুরু েকরমেল আহমদ মুসাকদর ঘকরর মদকে। পলা
থ ানস হাসল। বলল, ‘আিা ওরা ঘকর থনই। আমরা সংোহীন োোর সময় ওরা
থোোও থগকে।’
‘মেন্তু তুমম থদখকল মে েকর? আর তারা আমাকদর ওোকব থফকল থযকত
পাকর না।’ বকল মমকসস থ ানস আবার হাাঁটা শুরু েরল।
‘ওরা থনই আিা।’ থহকস আবার বলল পলা থ ানস।
মেন্তু মমকসস থ ানস পলার েো এবার গ্রাহ্ না েকর থগল আহমদ
মুসাকদর ঘকর। পরক্ষকণই আবার মফকর এল। তার থ াকখ-মুকখ মবস্ময়। বলল,
‘বাোরা এোকব থতা বাইকর থযকত পাকর না। মেন্তু ঘটনা মে? থোোয় ওরা?’
‘থেব না আিা। ওরা মফকর আসকবন।’ বলল পলা এবার গম্ভীর েকে।
‘তুমম তাহকল ান, বলে না থেন?’ বলল মমকসস থ ানস অনধযমযকর
সাকে।
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‘দু ন মুকখােধারী ওরাই আিা। মহামবপদ থেকে ওাঁরা আবার আমাকে
বাাঁম কয়কেন।’ বলল পলা থ ানস। তার েে োরী।
মবস্মকয় োনাবো হকয় থগকে মমকসস থ ানকসর থ াখ। তার স্বগত েকে
উচ্চামরত হকলা, ‘ওরা বাোরা মেল?মেন্তু এোকব এো ওরা েরল থেন? তাকদর
মবপদ থতা আরও বােল?’
বকল ধপ েকর থসাফায় বকস পেল মমকসস থ ানস। তার থ াকখ রাক যর
মবস্ময় আর দুেমাবনা।

ধীকর ধীকর থ াখ খুলল থেলমেন থেকনইরা। তাোল থস থসানালী দামে
ুলওয়ালা পযমটেকবেী আহমদ মুসা ও হাসান তামরকের মদকে। তারপর
ারমদকে তাোল থস। তার থ াকখর েয় ও উৎেোটা আরও গেীর হকলা। বলল,
‘থতামরা আমাকে থোোয় একনে। থে থতামরা? মে াও?’
থেলমেন ঘাকসর উপর থোয়া অবস্থায় মেল। আহমদ মুসা থোন েো না
বকল তাকে তুকল বসাল। উ কত মগকয় গুলীমবে ডান হাকত এেটু াপ লাগায়
োঁমেকয় উ ল থস। তাোল থেলমেন তার গুলীমবে ডান হাকতর মদকে।
‘ম িা থনই মম. থেলমেন। গুলী থেতকর থনই। োকলা েকর বযাক্ড েকর
মদকয়মে। আপমন থবাঁক োেকল ঘা শুোকত থবমে সময় থনকব না।’ বলল আহমদ
মুসা।
আবার ারমদকে তাোল থেলমেন।
ায়গাটা মতন মদে থেকে পাহাে থঘরা। সামকন শুধু সাগকরর মদেটাই
উন্মুখ। ায়গাটা এেটা মবোল সমতল উপতযো। পােুকর েুমমর উপর ঘাকসর
আস্তরণ। থদখকল মকন হকব মবোল এে থঘাে থদৌকের মা । সবক কয় লক্ষণীয়
মদে হকলা, মা টার উত্তর প্রাি হ াৎ খাোোকব মনক থনকম থগকে ২০ গক র মত।
তারপর তা থনকম থগকে সাগকর। এর ফকল পাহাকের প্রা ীর থঘরা মা টা থযন এে
মবরাট মকঞ্চ পমরণত হকয়কে। মকঞ্চর পকরর মনক র অঞ্চলটা গােপালায় াসা থযন
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এে সবু োকপমট। মাক দাাঁমেকয় এই সবুক র উপর মদকয় থদখা যায় প্রোি এে
নীল সাগর। সমতযই অপরূপ এখানোর দৃশ্য।
থেলমেনকে আবার ারমদকে তাোকত থদকখ আহমদ মুসা বলল, ‘মে
থদখকেন মম. থেলমেন? থ নার থ ষ্টা েরকেন ায়গাটা, হারতা থেকে খুব থবমে
দূকর নয় ায়গাটা। মাত্র...........।‘
আহমদ মুসাকে বাধা মদকয় বকল উ ল থেলমেন, ‘আমাকে আর ায়গা
ম মনও না। এটা মপেমনে েট ‘সািামসমা’। এটা আমাকদরই ায়গা। ‘এে মবর্শ্
এে থদে এে ামত’ এনম ও এই ‘সািামসমা’ লী মনকয়কে ৫০ বেকরর কে।’
োমল থেলমেন।
মবস্ময় ফুকট উ ল আহমদ মুসার থ াকখ-মুকখ। ‘এে মবর্শ্ এে থদে এে
ামত’ এনম ও মাকন থতা WFA (ওয়ার্ল্ম মফ্রকডাম আমমম)। আ র ওয়াই মযাকনর
ওয়ার্ল্ম মফ্রকডাম আমমম এটা লী হ মনকয়কে! থেন? এই প্রশ্নটাই আহমদ মুসা েরল
থেলমেনকে। বলল, ‘এই ায়গাটা আপনারা লী মনকয়কেন থেন?’
‘এর সাকে থতামাকদর থোন সম্পেম থনই। এখন বল থতামরা থে? থেন
আমাকে ধকর একনে? থতামরাই মে গতরাকত পলা থ ানসকে উোর েরকত মগকয়
খুন েকরে অতগুকলা থলােকে? মেন্তু মকন থরখ.........।’
‘োে োে, আপনার প্রকশ্নর বাব থদবার কে আপনাকে মনকয়
আমসমন। আমাকদর প্রকশ্নর বাব থদকবন আপমন।’ বলল আহমদ মুসা।
‘থতামরা থে ামন না। তকব থতামরা আমাকদর থ ন না বকলই মকন হকি।
তুমম থয স্বকর েো বলে, থসই স্বকর ইউকরাকপর থোন সরোরও আমাকদর সাকে
েো বলকত পাকর না। যাে। আমম এেটা মসগাকরট থখকত পামর?’ থেলমেন বলল।
‘না, এখন নয়। ম োসাবাকদর পর খাকবন।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ম োসাবাদ! মে ম োসাবাদ?’ থেলমেন বলল।
‘আক ারস দ্বীপপুে দখকলর আপনাকদর ষেযকন্ত্র সাহাযয েরকে থে বা
োরা?’ ম োসা আহমদ মুসার।
‘আমরা আক ারস দখল েকরমে! না, এেো ম ে নয়।’ বলল থেলমেন।
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‘আপনারা ইমতমকধযই এেটা দ্বীপ দখল েকর মনকয়কেন। প্রকতযে দ্বীকপই
আপনারা ঘাাঁমট গকেকেন এবং আপনাকদর থলাে সংখযা বাোকিন। এই থয ৫০
বেকরর কে লী মনকয়কেন। এটাই ঔপমনকবমেেকদর থদে দখল েরার প্রধান
থেৌেল।’ আহমদ মুসা বলল।
‘থোন দ্বীপ আমরা দখল েকরমে? সাও থতারাহ? ওটা থতা আমরা লী
মনকয়মে। এ ধরকনর লী থদয়া-কনয়া হকি মবমেন্ন থদে ও দ্বীপপুকে। থেউ একে
থদে দখল বকল না।’ বলল থেলমেন।
‘অেরা যাই েরুে, আপনারা থদে দখল েরকেন? আপনারা সরোকরর
থ াখকে ফাাঁমে মদকয় থগাপন েমুযমনকেেন বযবস্থা গকে তুকলকেন। এমনমে তার
মকধয ‘মমমন সাবকমমরন’ বযবস্থাও ালু েকরকেন।’
মবস্মকয় থ াখ োনাবো হকয় থগল থেলমেকনর। তীক্ষè দৃমষ্টকত তাোল থস
আহমদ মুসার মদকে। বলল, ‘থে থতামরা? মবকদ্রাহী গন াকলা গ্রুকপর থলাে? যমদ
তাই হকয় োে থোন, আক ারস দ্বীপপুে স্বাধীনতার পক্ষ-মবপক্ষ োকরা সাকেই
আমাকদর থোন সম্পেম থনই।’
োমকলা থেলমেন।
‘োরণ আপনরা তৃতীয়পক্ষ। আপনারাই দ্বীপপুেকে গ্রাস েরকত ান।
আপনারা ‘সাও থতারাহ’ দ্বীকপ োউকে থযকত থদন না। োরণ ওখাকন সামমরে
ঘাাঁমট গকেকেন।’ বলল আহমদ মুসা।
‘এ অমেকযাগ সতয নয়। এমন অমেকযাগ সরোকরর োকেও সম্ভবত
থগকে। পরশু সরোরী এেটা সাকেম মবমান দ্বীপটার উপর মদকয় ফ্লাই েকরকে।
আমরা শুকনমে পাহাে, ঘাস ও ংগকলর উপতযো োো আর মেেুই থদকখমন।
ঘাাঁমট বলে, ওখাকন এেটা বামেরও সন্ধান পাকব না। আসল েো হকলা, আমরা
দ্বীপটাকে পৃমেবীর সেল বৃক্ষ-প্র ামতর অেয়ারণয বানামি।’
‘এেটা বামেও যমদ না োকে, তাহকল যারা অেয়ারণয বানাকি তারা
োকে থোোয়?’ ম কেস েরল আহমদ মুসা।
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েতমত থখকয় থগল থেলমেন থেকনইরা। মেন্তু তা মুহূকতমর কে।
মনক কে সামকল মনকয় থস দ্রুত বলল, ‘থেন েযাক্টেন েমমীকদর কে অস্থায়ী
তাাঁবুই মে যকেষ্ট নয়?’
আহমদ মুসা হাসল। োবমেল থস। সংকগ সংকগ থোন েো বলল না।
মেন্তু েো বকল উ ল হাসান তামরে। বলল, ‘মেন্তু এই থয বলকলন সরোরী মবমান
থসখাকন পাহাে, ঘাস ও ংগকলর উপতযো োো মেেুই থদকখমন!’
‘মবমান থেকে ংগকলর মকধয থোট থোট তাাঁবু থদখকব মে েকর?’ বলল
থেলমেন।
‘আক ারকসর মবরুকে থতামার বদমতলব না োেকল মমমন সাব মদকয়
থতামরা মে ের?’ ম কেস েরল আহমদ মুসা।
‘মমমন সাব’ এর েো শুকন থেলমেন মকে উক তাোল আহমদ মুসার
মদকে। থ ার ধরা পোর মত মুকখর থ হারা হকলা তার। বলল, ‘মমমন সাব? মমমন
সাব আমরা মে েরব?’
আহমদ মুসার মুখ েক ার হকয় উ ল। হাকতর মরেলবারটা থেলমেকনর
মদকে তাে েকর বলল, ‘সতয েো বলকত যমদ আর এেটুও থদরী হয়, তাহকল
এখমন থতামার ডান োনটা উকে যাকব।’
েকয়র ম হ্ন ফুকট উ ল থেলমেকনর থ াকখ-মুকখ। মমরয়া হকয় বলার থ ষ্টা
েরল, ‘না আমম .............।’
সংকগ সংকগই আহমদ মুসার মরেলবাকরর নল সকর একস মস্থর হকলা
থেলমেকনর ডান োন লকক্ষয। তার তেমমন থ কপ বসকত যামিল মরেলবাকরর
মিগাকর।
েকয় মবকফামরত হকয় হকয় উ ল থেলমেকনর থ াখ। োঁমেকয় উ ল,
‘বলমে আমম।’
বকল এেটু থেকমই শুরু েরল, ‘নাম ‘মমমন সাব’ হকলও এটা সামমরে
যান নয়। মনেে পমরবহন যান আমাকদর মমমন সাব।’
‘মমেযা েো। মামেমন যুক্তরাষ্ট্র, বৃকটন, ফ্রাে, রামেয়ার মত থদেও
পমরবহন যান মহসাকব সাবকমমরন বা মমমন সাবকে বযবহার েকর না। আপনাকদর
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মত এেটা এনম ও’র কে এর থোনই প্রকয়া ন হকত পাকর না।’ বলল আহমদ
মুসা।
মদ্বধায় পেল থেলমেন। মকন হয় বাব খুাঁ মেল। অবকেকষ বলল, ‘এই
পমরবহন সবক কয় মনরাপদ ও মনমরমবমল বকল আমরা বযবহার েরমে।’
‘আক ারস দ্বীপপুকের থনৌপেকে থোন মদে মদকয়ই মে অমনরাপদ ও
অমনমরমবমল মকন হয়?’ ম কেস েরল আহমদ মুসা।
আবার মদ্বধায় পকে থগল থেলমেন। উত্তর ম ে েকর মনকয় বলল,
‘মনরাপদ না হবার ও মনমরমবমল না হবার অবস্থা থনই।’
‘তাহকল মমমন সাব পমরবহকনর মবলামসতা থেন? আসল েো হকলা, মমমন
সাব সামমরে-যান। এই মমমন সাব ও সাও থতারাহ দ্বীপকে আক ারকসর মবরুকে
থোন সামমরে ষেযকন্ত্রর অংে মহকসকব বযবহার েরা হকি এবং মনশ্চয় এই
ষেযকন্ত্রর মপেকন বাইকরর থোন েমক্ত ো েরকে।’
বকল আহমদ মুসা এেটু থেকমই আবার তীব্র েকে বকল উ ল, ‘বলুন
আপনারা োর এক ্ট মহকসকব ো েরকেন?’
েো থেষ হবার আকগই আহমদ মুসার মরেলবার থেলমেকনর বুে
বরাবকর একস মস্থর হকলা।
ফযাোকে হকয় উ ল থেলমেকনর মুখ। েমম্পত েকে থেলমেন বলল, ‘না
না আমরা আক ারকসর মবরুকে থোন ষেযন্ত্র েরমে না। এমন মবষয় আমাকদর
েল্পনাকতও থনই।’
‘তাহকল মে েরকেন আপনারা আক ারস?‘ েকের স্বর েক ার হকয়
উক কে আহমদ মুসার।
থেলমেন থোন উত্তর মদল না। তার থ াখ-মুখ েয় ও উকদ্বকগ আরও
ুপকস থগল।
আহমদ মুসা োবল, আসল েো থেলমেন বলকব না, মরকলও না।
সুতরাং এ পকে না মগকয় বরং প্রকয়া নীয় তেয যা পাওয়া যায় এর োে থেকে
উোর েরা উম ত। বলল আহমদ মুসা, ‘থতামাকদর মমমন সাব দ্বীপপুকের থোোয়
থোোয় লযা্ড েকর? মন স্ব থ মটকত, না থোন প্রাইকেট থ মটকত?’
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‘থোন থ মটকতই লযা্ড েকর না। থোন দ্বীকপ একল মমমন সাব উপকর
থেকস ওক এবং এরপর থবাকটর মাধযকম তীকর যাতায়াত কল।’ বলল থেলমেন।
‘মমমন সাব দ্বীপপুকের থনৌপকের সব রুকটই কল, না এর মন স্ব রুট
আকে?’ আহমদ মুসা বলল।
‘মন স্ব রুট আকে।’
‘এই রুকট থোন থোন দ্বীপ পকে?’
‘রা ধানী পাঁতা থদলগা বন্দর ও হারতা পকে। এেটা মমমন সাব পাঁতা
থদলগা থেকে হারতা আকস এবং আবার পাঁতা থদলগাকত মফকর যায়। আকরেটা
মমমন সাব সাও থতারাহ ও হারতা পযমি যাতায়াত েকর।’
‘সাও থতারার থতা মন স্ব থ মট আকে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘না সাও থতারার থোন থ মট থনই থোন বন্দরও থনই।’ থেলমেন বলল।
‘তাহকল সাও থতারার থবাট, াহা ইতযামদ থোোয় োকে? মমমন সাবই
বা থোোয় থেকে?’ ম কেস েরল আহমদ মুসা। তার ভ্রু কুমঞ্চত।
আহমদ মুসার েক ার মুখোকবর মদকে এেবার তামেকয় থেলমেন
আমতা আমতা েকর বলল, ‘সাও থতারাহ’র সাকে শুধু মমমন সাকবর মাধযকমই
থযাগাকযাগ হয়। থবাট বা লকঞ্চ সাও থতারাহ থগকলও উপকূকল মগকয় মমমন সাকবই
উ কত হয়।
‘থেন?’ আহমদ মুসার থ াকখ-মুকখ অপার মবস্ময়।
নতুন েয় ও উকদ্বগসহ এেটা অসহায়োব ফুকট উ ল থেলমেকনর থ াকখমুকখ। বলল, ‘এেটা মসগাকরট থখকত পামর।’
‘খান।’ আহমদ মুসা অনুমমত মদল।
থেলমেন থেকনইরা পকেট থেকে মসগাকরকটর পযাকেট নয় মসগাকরট থবর
েরল।
থস মসগাকরট থবর েরার সময় হ াৎ আহমদ মুসার থ াকখ পেল
মসগাকরকটর থগাোর মদকে মসগাকরকটর গাকয় মফটার রং ম েই আকে, মেন্তু
মফটার থনই, ফাাঁো। তার উপর মসগাকরটটা মকন হকলা স্বাোমবকের থ কয় এেটু
লবা।
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ভ্রুকুমঞ্চত হকলা আহমদ মুসার। আহমদ মুসার মরেলবার থেলমেকনর
মদকে তাে েরাই মেল। তেমমনটাও তার কল এল আবার মিগাকর। োবনাও তার
সম্পূণম হকয়কে। বলল আহমদ মুসা, ‘আপনার মসগাকরটটাকতা খুবই সুন্দর। থদমখ
মে ব্রাক্ডর ওটা।’
মেন্তু ততক্ষকণ থেলমেন মসগাকররটা তার থ াাঁকট তুকল মনকয়কে দ্রুত।
‘হাসান তামরে শুকয় পে’ বকলই আহমদ মুসার ত মম ন মরেলবাকরর
মিগাকর থ কপ ধকর মনক কে মামটর উপর েুকে মদকয়কে।
পরপর দুমট গুলী েুকেকে আহমদ মুসা। এেমট গুলী মবে েকরকে
থেলমেকনর বুে, অে গুলীমট মবে েকরকে তার বাম পাাঁ রকে।
বকস োো থেলমেকনর থদহটা থপেন মদকে মেটকে পকে থগকে।
মসগাকরটটা তার মুখ থেকে খকস পকেকে মামটকত ঘাকসর উপর।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কনই উক বকসকে।
‘মে ঘকটকে োইয়া ওকে থয গুলী েরকলন? মসগাকরটটাকে আপমন সকন্দহ
েকরকেন?’ বলল হাসান তামরে।
‘হ্াাঁ হাসান তামরে। আমার থ াখ যমদ ম ে থদকখ োকে, তাহকল ওটা
এেটা েয়ংের বন্দুে।’
বকল আহমদ মুসা উক মগকয় মসগাকরটটা হাকত তুকল মনল। মসগাকরট
মটউকবর দুপ্রাকি থ াখ বুমলকয় বলল, ‘সকন্দহটা ম ে হাসান তামরে। রীমতমত এটা
এেটা থমমেনগান। এর মফটার টকপর উপর থ াাঁকটর াপ পেকলই মটগ্রার সমিয়
হকয় উক এবং সুক র অগ্রোকগর মত সূক্ষè ও তীক্ষè এে ঝাাঁে বুকলট থবমরকয়
মগকয় ারমদে েমেকয় পকে আঘাত েকর। সামকন দে বার ন থলাে োেকলও
তাকদর সেলকে েোর েরার কে এেবার মিগাকর াপ থদয়াই যকেষ্ট।’
‘মনশ্চয় থোন েয়ংের মবষ থমোকনা আকে ঐ বুকলটগুকলাকত। না হকল
সু াগ্র বুকলট েতটুকু আর ক্ষমত েরকব?’ বলল হাসান তামরে।
আহমদ মুসা বলল, ‘তুমম ম ে বকলে হাসান তামরে। লত পরীক্ষা
েমর।’
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বকল আহমদ মুসা এেটু মপমেকয় মগকয় এে ধরকনর গাকের বে পুরু
পাতায় এেটা ফায়ার েরল। েকয়েটা সু াগ্র বুকলট মগকয় মবে েরল পাতামটকে।
মমমনটখাকনে অকপক্ষা েরকত হকলা। এর মকধযই বে পাতামট থনমতকয়
মগকয় তার োক্ডর উপর ঝুকল পেল।
মবস্ময় আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কনর থ াকখ-মুকখই। হাসান
তামরে বলল, ‘আহমদ মুসা োই এটা েয়ংের ধরকনর এে পয় ন যা ীমবত
সবমেেুকেই মুহূকতম ধ্বংস েরকত পাকর।’
‘আল্লাহ আমাকদর রক্ষা েকরকেন হাসান তামরে।’ বকল ঘুকর দাাঁমেকয়
সামকনর মদকে হাাঁটা শুরু েকর বলল, ‘ ল হাসান তামরে, এলাোটা এেটু ঘুকর
থদখা যাে।’
তারা এমদে ওমদে ঘুকর পাহাে থঘরা উপতযো েমরকডারমটর এেদম
উত্তর প্রাকি মগকয় দাাঁোকলা। এখান থেকে উপতযো প্রায় খাোোকব মবে গ
থনকম থগকে। তারপর ঘন গাে-পালায় ঢাো উপতযোমট আধা মাইকলর মত
এমগকয় সাগকর মমকেকে।
হ াৎ হাসান তামরে ভ্রু কুমঞ্চত েকর সামকনর মদকে তামেকয় বকল উ ল,
‘এখাকন এে ধরকনর থতকলর গন্ধ পামি আহমদ মুসা োই।’
শুকন আহমদ মুসাও থসটা অনুেকবর থ ষ্টা েরল। মুহূতম েকয়ে পকর
আহমদ মুসাও বকল উ ল, ‘সমতয বকলে, এে ধরকনর থতকলর গন্ধ পাওয়া
যাকি।’
‘গন্ধটা থবে োরী আহমদ মুসা োই। এর উৎস খুব দূকর হকব না।’ বলল
হাসান তামরে।
‘সাগকরর পামনকত থতল পেকত পাকর। সাগর থতা খুব দুকর নয়।’ আহমদ
মুসা বলল।
োবমেল হাসান তামরে। বলল, ‘োইয়া সাগকরর পামনকত থতল থমোর
পর তার গন্ধ এতটা োরী হবার েো নয়।’
‘তাহকল?’ বলল আহমদ মুসা।
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‘আমার মকন হয় মেন্ন থোন উৎস থেকে থতকলর এই গন্ধ আসকে।’
হাসান তামরে বলল।
‘থস মেন্ন উৎসটা মে হকত পাকর?’ ম োসা আহমদ মুসার।
‘আমম বুঝকত পারমে না আহমদ মুসা োই।’ বলল হাসান তামরে।
আহমদ মুসারা হাাঁটকত হাাঁটকত েো বলমেল। তারা একস পকেকে ঘাকস
ঢাো উন্মুক্ত উপতযোটার উত্তর-পূবম থোকণর এেদম প্রাকি। সামকনই পাহাকের
প্রা ীর।
হ াৎ পাহাকের প্রা ীকরর এে টুেকরা নীল রংকয়র উপর থ াখ আটকে
থগল আহমদ মুসার।
এমগকয় থগল আহমদ মুসা প্রা ীকরর োকে। থদখল, নীর রং মদকয় এেটা
উধমমূখী তীর আাঁো। তীকরর দ্ডমট ম গ যাগ। তীকরর ারমদে মঘকর বহুকেৌমণে
এেটা সীমাি আাঁো সীমাকির উপর থ াখ বুলাকত মগকয় মকে উ ল আহমদ মুসা।
বহুকেৌমণে সীমািমটকে মকন হকলা এেমট মহব্রু অক্ষর যার উচ্চারণ ইংকর ী
‘প্রমসড’ এর সমােমে।
আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হকয় উ ল। মেন্তু পরক্ষকণই এে প্রশ্ন একস এই
ঔজ্জ্বলযকে আিন্ন েকর মদল।
আহমদ মুসা পাহাকের থদয়াকলর অংেনমটর মদকে ইংমগত েকর বলল,
‘হাসান তামরে থদখ থতা মেেু বুঝকত পাকরা।’
আহমদ মুসার সাকে হাসান তামরেও অংেনমটকে থদখমেল। বলল,
‘তীরমট উপকরর মদকে অেমাৎ সামকনর মদকে এেটা পকের ইংমগত েরকে।’
‘আর ারমদকের থেৌমণে বৃত্তমট?’ ম কেস েরল আহমদ মুসা।
‘আমম বুঝকত পারমে না োইয়া।’
‘থদখ ওটা এেটা মহব্রু অক্ষর।’
ভ্রু কুমঞ্চত হকয় উ ল হাসান তামরকের। বলল, ‘ম ে োইয়া।’
তারপকরই হাসান তামরে আবার উিমসত েকে বকল উ ল, ‘থেউ থযন
সামকন ‘প্রমসড’ মাকন অগ্রসর হবার কে মনকদমে মদকি।’
‘মনকদমে দাতা থে?’ প্রসন্ন মুকখ ম কেস েরল আহমদ মুসা।
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‘মহব্রু অক্ষকরর উপমস্থমত প্রমাণ েরকে থস মনকদেমদাতা ইহুদী থেউ।’
বলল হাসান তামরে।
‘ধেবাদ হাসান তামরে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘মেন্তু থোোয় অগ্রসর হকত মনকদমে মদকি?’ ম োসা হাসান তামরকের।
‘থসটাই এখন প্রশ্ন।’ বকল এেটু োমল আহমদ মুসা। তারপর আবার
বকল উ ল, ‘থেলমেকনর োে থেকে আমরা ানলাম এই উপতযোটা ইহুদীরা
মাকন WFA (ওয়ার্ল্ম মফ্রকডাম আমমম) লী মনকয়কে। মল মনকয়কে মনশ্চয় থোন
োক লাগাবার কে। থসই ো টা মে? আমার মকন হয় এই ‘তীরমট’র সাকে
এই ম োসার সম্পেম আকে।’
‘তার মাকন তীকরর মনকদমে অনুসাকর সামকন অগ্রসর হকল ম োসামটর
বাব পাওয়া যাকব।’ বলল হাসান তামরে।
‘তাই মকন হয়।’ আহমদ মুসা বলল।
‘মেন্তু অগ্রসর হকবা মেোকব?’ ারমদকে থ াখ বুলাবার সাকে সাকে
ম কেস েরল হাসান তামরে।
‘ ারমদকে নয় হাসান তামরে। তীকরর মদে-মনকদমেনার মদকে তাোও।
থদখ আমরা পাহাকের প্রা ীর থবকয় যমদ উপকর উম , তাহকল মেেুটা উপকর মগকয়ই
আমরা এেটা ‘থষ্টপ’ পামি। থষ্টপটা দুই পাহাকের মটলার মধয মদকয় সামকন
এমগকয় থগকে সামকনর আকরে পাহাকের থদয়াকলর মদকে। ঐ থদয়াকল থপৌকে মে
েরকত হকব, তার মনকদমে থবাধ হয় ওখাকন থগকলই পাওয়া যাকব।’ বলল আহমদ
মুসা।
হাসান তামরকের থ াখ উজ্জ্বল হকয় উক কে। বলল, ‘ লুন োইয়া তাহকল
অগ্রসর হই। ম োসামটর বাব না মনকয় আমরা মফরমে না।’
‘আমারও তাই মত। ল হাসান তামরে।’ বকল আহমদ মুসা পাহাকের
থদয়াকল ও ার কে সামকন অগ্রসর হকলা।
দু কনই পাহাকের ধাকপ উক এল।
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ধাপ বা থষ্টকপর মুখটা সরু। মেন্তু তারা থদখল, মুকখর েকয়ে গ পকরই
ধাপটা প্রেস্ত হকয়কে এবং তা এমগকয় থগকে সামকনর পাহােটার থদয়াল পযমি।
তারপর তা সংেীণম এে মগমরপে আোকর এাঁকে থবাঁকে এমগকয় থগকে উত্তর মদকে।
‘ ল আমরা একগাই।’ আহমদ মুসা বলল।
‘থোো?’ ম োসা হাসান তামরকের।
‘ ামন না। তকব পকে এগুকল এই উপতযো থেন WFA লী মনকয়কে
তার রহস্য ানা যাকব। এই পকে গুরুত্বপূণম পাহাকের গাকয় তীর ম হ্ন তা প্রমাণ
েকর।’ বলল আহমদ মুসা।
মগমরপে ধকর এগুকলা তারা।
হ াৎ এে সময় মামট থেকে এেটা ম মনস তুকল মনকয় ম ৎোর েকর
বলল, ‘এই থয আহমদ মুসা োই এেটা মসগাকরকটর থগাো পাওয়া থগকে। তার
মাকন মগমরপে মদকয় থলাে ন যাতায়াত েকরকে।’
আহমদ মুসা েমকে দাাঁমেকয় মফরল। হাত বামেকয় বলল, ‘দাও থদমখ
মসগাকরকটর থগাোটা।’
মসগাকরকটর থগাোটা হাকত মনকয় এেটু নাো াো েকর বলল, ‘থগাোটা
টাটো নয় থদখমে। দুএেমদকনর মকধয নয়, তকব এই পকে থলাে যাতায়াত
েকরকে।’
আবার হাাঁটা শুরু েরল তারা।
পকে মসগাকরকটর টুেকরা, োো ারাগাে, েকলকটর থমােে, প্রেৃমত
মানুষ লা কলর আরও মেেু ম হ্ন তারা থপল। মেন্তু সবই থবে পুরাকনা। এে
ায়গায় থপল এেখ্ড দলা পাোকনা োগ ।
আহমদ মুসা তাোতামে তুকল মনল োগক র দলামট। োগক র দলামট
তাোতামে খুলল।
োগ টা আয়তােৃমতর এেটা মিপ থপপার। োগক র এে পৃষ্ঠা সাদা।
অে পৃষ্ঠায় এেটা থমাবাইল থটমলকফান নাবার থলখা। তার সাকে েকয়েমট
তামরখ। একলাপাোেী থলখা তামরখগুকলা সবই সামকনর।
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থমাবাইল নাবারমট ম নকত পারল আহমদ মুসা। থেলমেকনর োে থেকে
এেটাই থমাবাইল থটমলকফান নাবার পাওয়া থগকে। আর থসটা এই নাবার।
হাসান তামরেও োগ মট থদখল। থসও থটমলকফান নাবারমট ম নকত
পারল। মেন্তু তামরখ সম্পকেম বলল, ‘এগুকলার থবাধ হয় থোন অেম থনই। থেউ
এমমনই একলাপাোমে মলকখ োেকত পাকর।’
‘হকত পাকর, মেন্তু থদখ তামরখগুকলার এেটা তামরখ থেকট মদকয় থসটা
আবার থলখা হকয়কে। অেমহীন আাঁ ে হকল এেটা তামরখ থেকট মদকয় তা আবার
সংকোধন েরার দরোর মেল না।’ বকল আহমদ মুসা োগক র খ্ডমট পকেকট
থরকখ মদল।
মগমরপে ধকর তারা একেবাকর উপকূকল থপৌকে থগল।
উপকূল থদকখ তারা মবমস্মত হকলা।
পাহাে থঘরা মা থেকে থয উপতযো থনকম একসকে তার থেষ প্রািটা,
মাকন উপকূল অংেটা পাহাে থঘরা ঘাকস ঢাো মা টা থযমন খাো মবে ফুট থনকম
মগকয় এেটা সবু সমতল উপতযোর সৃমষ্ট েকরকে, থতমমন নগ্ন পােুকর উপকূলমট
খাো সমুকদ্র থনকম থগকে। সবক কয় লক্ষণীয় হকলা সাগর এখাকন োি।
মবমস্মত হাসান তামরে বকল উ ল, ‘োইয়া এটা এেটা ো ারাল থপাটম।
পােুকর উপকূলটা এেটা ো ারাল থ মটও এবং সাগর এখাকন অতযি গেীর।
সাবকমমরনসহ থয থোন াহা এই পােুকর থ মটকত লযা্ড েরকত পাকর। এমন
ো ারাল থপাটম পৃমেবীকত আর আকে মে না সকন্দহ।’
আহমদ মুসা অপার মবস্ময় মনকয় তাোল হাসান তামরকের মদকে। বলল,
‘সাগর এখাকন অতযি গেীর মে েকর বুঝকল?’
থমমরন ইমেমনয়ার হাসান তামরে বাব মদল, উপকূল হওয়া সকেও
সাগর এখাকন এতটা োি হওয়াই তার প্রমাণ।’
‘ও আল্লাহ! পাহাে থঘরা দুগমম এই উপতযো ো ারাল থপাটম বকলই
WFA এটা লী মনকয়কে।’ বকলই আহমদ মুসা প্রবল উিাকস ম ৎোর েকর
উ ল, ‘এটাই তাহকল ওকদর দুই মমমন-সাব লাইকনর সংকযাগ বন্দর। ‘পাঁতা
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থদলগা’ থেকে আসা মমমন-সাব এখাকন থনাের েকর, আবার এখান থেকেই মমমনসাব সাও থতারাহ যায়।’
হাসান তামরেও উিমসত হকয় উ ল। বলল, ‘ম ে বকলকেন োইয়া,
এটাই ওকদর সংকযাগ বন্দর।’
এেটু থেকমই হাসান তামরে আবার বকল উ ল, ‘োইয়া থতকলর থয গন্ধ
থপকয়মেলাম থসটা এখান থেকেই। থদখুন এখানোর মামট থেকেই এই গন্ধ
আসকে। এটা সাবকমমরন ওকয়কলর গন্ধ।’
আহমদ মুসার মুকখ হামস ফুকট উ ল। বলল, ‘হ্াাঁ থতকলর গন্ধ এখান
থেকেই উক কে। এ থেকে আরও মনমশ্চত প্রমাণ হকি থয, ওকদর মমমন সাবকমমরন
এখাকন থনাের েকর।’
‘মেন্তু আশ্চযম োইয়া, ওরা এখাকন থোন স্থাপনা গকে থতাকলমন।’ বলল
হাসান তামরে।
‘ ল এেটু ঘুকর থদখা যাে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ লুন।’ বলল হাসান তামরে।
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২
হারতা থগাকয়ন্দা সদর দফতকরর আ্ডার গ্রাউ্ড এেটা েকক্ষ বে
ধরকনর এেটা থ য়াকর আেকে বসাকলা পলা থ ানসকে আ র ওয়াই মযাকনর
দুধমষম দমক্ষণ হস্ত থডমেড ইয়ামমন।
থডমেড ইয়ামমন ইোকতর মত েক্ত ও ঋ ু দীঘমোয় থলাে। নাকের
মনক এেখ্ড মহটলারী থগাফ। তার থ াখ-মুখ থেকে ম েকর পেকে নৃেংসতা।
পলা থ ানসকে থ য়াকর আেকে থফকলই থডমেড ইয়ামমন বকল উ ল, ‘মম. মেক্টর
রাইয়া আমম দু:মখত থয পলা থ ানস আপনার এে ন ষ্টাফ। আপনাকদর
অ াকিই েয়ংের এে েত্রুর এক ্ট থস। সুতরাং তার প্রমত থোন দয়া-মায়া
আপনাকদর অবশ্যই থনই। মম. থেলমেনসহ আমাকদর যতকলাে খুন হকয়কে তার
কে প্রধানত এই মমহলা দায়ী। আমার উপর মনকদমে হকলা থেলমেনকে
মেডোপোরী দু কনর পমর য় পলার োে থেকে আদায় েরকত হকব থয
থোনোকবই। আপনার মূলযবান সহকযামগতা আমরা থপকয়মে। আমাকদর
থ নাকরল (আ র ওয়াই মযান) আো েকরন একক্ষকত্রও আপমন আমাকদর
সহকযামগতা েরকবন।’
বকল থডমেড ইয়ামমন এেটু থেকমই আবার বকল উ ল, ‘মম. মেক্টর রাইয়া
আপমন এেটু দাাঁোন। আমম উপর থেকে আসমে।’
থডমেড ইয়ামমন থদৌকে মসাঁমে মদকয় উক থগল উপকর।
থডমেড ইয়ামমন উপকর উক থযকতই হারতার থগাকয়ন্দা প্রধান মেক্টর
রাইয়া পলা থ ানকসর োকে েুকট থগল। বলল, ‘পলা আমম থতামাকে থোন সাহাযয
েরকত পারকবা না। একদর সম্পেম থডপুমট গেনমর, থদকের প্রধানমন্ত্রী, থগাকয়ন্দা
প্রধান সেকলর সাকে। আমম শুধু তাকদর হুকুমই তামমল েরকত পামর, আর মেেু
নয়। তুমম যা ান বকল দাও একদর। তুমম োরও এক ্ট নও আমম ামন।’
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‘স্যার ম ে বকলকেন, আমম োরও এক ্ট নই। ওকদর সম্পকেম খুব থবমে
মেেু ামন না। থসমদন রাকত WFA-এর থলােকদর হাকত ধমষমত ও মনহত হওয়া
থেকে ওরা আমাকে রক্ষা েকর ও উোর েকর। আমম ওকদর সম্পকেম থযটুকু ামন,
থসটুকুও আমম বলব না।’ বলল পলা থ ানস।
‘মেন্তু তুমম ান আমম থতামাকে একদর হাত থেকে রক্ষা েরকত পারকবা
না। একদর অফুরি টাো আকে, অকেষ প্রতাপ আকে। এরা থডপুমট গেনমর,
গেনমরসহ অকনেকেই মেকন থফকলকে। আমার অমফকস থতামার উপর যা ইকি
তাই হকব, থসটাও আমার পকক্ষ সহ্ েরা মুেমেল। সবক কয় োল, তুমম যা ান
সব একদর বকল দাও।’ নরম েকে বলল মেক্টর রাইয়া।
পলা থ ানকসর দুক াখ মদকয় অশ্রু গোল। বলল থস, ‘আপনার
সহানুেূমতর কে আপনাকে ধেবাদ স্যার। মেন্তু এই মনকদমে আমম মানকত
পারকবা না। আমার ীবন থগকলও আমম এ েয়তানকদর থোন সহকযামগতা েরকবা
না।
মেক্টর রাইয়া সংকগ সংকগ েো বলল না। মেন্তু তার থ াকখ-মুকখ এেটা
দৃঢ়তা মফকর একসকে। উজ্জ্বল হকয় উক কে তার থ াখ দুমট। বলল, ‘থতামাকে
ধেবাদ মা। আমরা প্রকতযে আক ারসবাসী যমদ থতামার মত হতাম ।’ তারও
থ াকখর থোণ অশ্রুকত মেক উক কে।
এেটু থেকমই আবার মেেু বলার কে মুখ খুকলমেল। এ সময় থডমেড
ইয়ামমন েুকট থনকম এল মসাঁমে মদকয়। তার থ াখ-মুখ থেকে থিাধ ও উকত্ত না
ম েকর পেকে। মেক্টর রাইয়ার োোোমে একসই থস বলল, ‘মম. মেক্টর রাইয়া, এই
হারাম ামদ সবই াকন। এইমাত্র আমাকদর থলাকেরা খবর মদল, এর মা বুমে
হারাম ামদকে আমাকদর থলাকেরা আিা েকর থপটাকনার পর স্বীোর েকরকে থস
পযমটে দু ন থলােকে তার বামের দুকটা েক্ষ োো মদকয়মেল। আমার সকন্দহ
থনই, এ দু ন সব োক র থহাতা। আর তাকদর সহকযাগী মেল এই হারাম াদী।’
বকলই থডমেড ইয়ামমন েুকট থগল পলা থ ানকসর থ য়াকরর োকে। তার
হাত দুকটা আটোকনা মেল থ য়াকরর হাতকলর হুকের সাকে। এবার পা দুকটাকেও
আটকে মদল পাটাতকনর হুকের সাকে। আর থ য়াকরর বযাকের সাকে মবকেষোকব
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ততরী দুকটা রাবাকরর হুে দুমদে থেকে একস েপাল থবষ্টন েকর পলা থ ানকসর
মাোটাকে থ য়াকরর বযাকের সাকে থসাঁকট মদল।
েো থবর েরা ও োমস্ত থদয়ার এে থমাক্ষম হামতয়ার এই তবদুযমতে
থ য়ার।
পলা থ ানসকে থবাঁকধ থফলার পর থডমেড ইয়ামমন থ য়াকরর থপেকন হুকে
ঝুলাকনা তবদুযমতে সুই মমটার হাকত মনকয় পলা থ ানসকে লক্ষয েকর বলল,
‘েয়তামন, হাকতর এই সুই মটপকলই থতা তবদুযমতে না ন শুরু হকয় যাকব। থেষ
সুকযাগ মদমি। বল, থলাে দুমট থে, এখন থোোয় তারা? থেলমেনকে থোোয়
মনকয় থগকে।’ ম ৎোর েকর েোগুকলা বলল থডমেড ইয়ামমন।
পলা থ ানস থ াখ বন্ধ েকর মেল। থ াখ খুলল না, েোও বলল না।
আগুন জ্বকল উ ল থডমেড ইয়ামমকনর থ াকখ-মুকখ। তার ডান হাকতর
অমস্থর বুকো আেুলমট থ কপ বসল হাকতর সুই মমটাকরর লাল থবাতামমটর উপর।
মুহূকতমই ম ৎোর েকর উ ল পলা থ ানস। বুে ফাটা থস ম ৎোর। থসই
সাকে অমস্থর েম্পকনর বাাঁধন থোঁো থঢউ থ কগ উ ল তার থগাটা েরীকর। থবদনায়
মবেৃত হকয় থগল তার মুখ। ম েকর থবমরকয় আসকত ামিল তার দুই থ াখ।
মুহূতে
ম াল থবাতাম থ কপ থেকেই সকর এল থডমেড ইয়ামমকনর বুকো
আেুল থবাতামমট থেকে।
এরপর হামস ফুকট উ ল থডমেড ইয়ামমকনর থ াকখ-মুকখ। বলল,
‘মমটাকরর োাঁটাকতা থেবল মসমেকত উক কে, তাকতই এই অবস্থা। বুঝকতই
পারমেসোাঁটাটা অকধমকে বা পুকরাকত উ কল মে হকব! বল, আমার প্রকশ্নর বাব
থদ? বল, ঐ দু কনর এে ন আহমদ মুসা মেল মেনা।’
পলা থ ানকসর মাোটা ঝুকল থগকে দুমদে থেকে আসা হুকের সাকে।
থদহটাও থনমতকয় পকেকে থ য়াকরর উপর। তার থ াখ দুমট বন্ধ। থডমেড ইয়ামমকনর
হুংোর থযন থোন প্রমতমিয়াই সৃমষ্ট েরল না।
থিাকধ মবেৃত হকয় থগল থডমেড ইয়ামমকনর মুখ। হাকতর মবদুযত মমটাকরর
লাল থবাতামটা থ কপ ধরল থস।
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অবামরত মবদুযত মগকয় থোবল হানল পলা থ ানকসর থদকহ। ম ৎোকর
থ ৌমবর হকয় থগল থযন পলা থ ানকসর বুে। ম ৎোকরর সাকে সাকে বাাঁধন থেো
তীব্রতায় মখাঁ মু ন মদকয় উ ল তার থদহ। েপাকলর দুপাে এবং হাত ও পা-এর
বাাঁধকন থেেকল যাওয়া অংে থেকে লাল রকক্তর প্রবাহ থনকম এল।
আ্ডার গ্রাউ্ড থফ্লাকরর মসাঁমের মুকখ দাাঁোকনা দু ন থষ্টনগানধারী
অপলে থ াকখ গ্রাউ্ড থফ্লাকরর এই দৃশ্যটা থদখকে। তাকদর থপেকন একস দাাঁোল
োপম থ হারার ঋ ু থদকহর এে ন তরুণী। গ্রাউ্ড থফ্লাকরর মদকে তামেকয়ই তার
থ াখ োনাবো হকয় উ ল। পরমুহূকতমই ম ৎোর েকর উ ল, ‘আব্বা এসব মে
হকি? পলা আমার িাসকমট, বন্ধু। এরা োরা?’
বকলই তরুণীমট অপমরম ত প্রহরী দু নকে থ কল মসমে মদকয় নামমেল।
প্রহরী দু ন তাকে বাধা মদকত যামিল।
‘থসামফয়া সুসান, তুমম দাাঁোও আমম আসমে।’
েো বলার সাকে সাকেই মেক্টর মসাঁমের মদকে হাাঁটকত শুরু েকরকে।
থসামফয়া সুসান হারতার থগাকয়ন্দা প্রধান মেক্টর রাইয়ার থমকয়।
থসনাবামহনীর েযাকেন। অমফকস মপতার োকে একসমেল। অমফকস না থপকয়
এমদকে আকে শুকন কল একসকে।
প্রহরী দু ন থসামফয়া সুসানকে বাধা মদকত একস মাঝ পকে থেকম থগকে।
থডমেড ইয়ামমন ইংমগকত তাকদর োমমকয় মদকয়কে।
মপতা মসাঁমেকত থপৌোর আকগই থসামফয়া সুসান মসাঁমে থপমরকয় আ্ডার
গ্রাউ্ড থফ্লাকর থপৌকে থগল।
তার মপতা আসমেল।
থসামফয়া সুসান তার মুকখামুমখ হকলা। আকগর প্রকশ্নরই পুনরাবৃমত্ত েরল
থসামফয়া সুসান, ‘এ সব মে হকি আব্বা? পলা আমার বন্ধু, তাকে আমম ামন। মে
অপরাধ েকরকে থস?’
থমকয়র প্রকশ্নর উত্তর না মদকয় মেক্টর রাইয়া বলল, ‘সব বলব মা, তুমম
এখান থেকে কল যাও।’
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‘এরা োরা আব্বা? এরা থতামার থগাকয়ন্দা মবোকগর থলাে নয়?’ প্রশ্ন
েরল থসামফয়া সুসান।
‘সবই বলব। ল উপকর।’ বলল মেক্টর রাইয়া।
‘না আব্বা সব শুনকত াই। ওরা থেন পলাকে মনযমাতন েরকে। মে থদাষ
পলার? ওরা মনযমাতন েরকবন থেন?’
মবব্রত োব ফুকট উ ল মেক্টর রাইয়ার থ াকখ-মুকখ। মুখ মফমরকয় তাোল
থস থডমেড ইয়ামমকনর মদকে। তারপর বলল, ‘থস অকনে েো মা, ল বলমে
আমম।’
‘না আব্বা, পলা থতামার থগাকয়ন্দা েমমী। বাইকরর থলাে তাকে মনযমাতন
েরকে। এর োরণ না বলকল আমম পলাকে মনকয় যাব।’ বলল থসামফয়া সুসান।
পলা থ ানকসর থদহটা থনমতকয় পকেমেল থ য়াকরর উপর। তার থ াখ
বন্ধ।
থডমেড ইয়ামমন তার হাকতর মবদুযত মমটারটা থমকঝর উপর থফকল মদকয়
তাোল থসামফয়া সুসাকনর মদকে। বলল, ‘মমস সুসান, মমস পলা থ ানস থমৌলবাদী
সন্ত্রাসী আহমদ মুসাকে আশ্রয় মদকয়কে, সাহাযয েকরকে এবং আমাকদর েকয়ে ন
থলােকে হতযা েমরকয়কে।’
মবস্ময় ফুকট উ ল থসামফয়া সুসাকনর থ াকখ-মুকখ। গেীর দৃমষ্টকত তাোল
থস থডমেড ইয়ামমকনর মদকে। োবনার ম হ্ন ফুকট উ ল তার থ াকখ-মুকখ। বলল,
‘ও! আপমন তাহকল আ র ওয়াই মযাকনর থলাে!’
গম্ভীর েকে এ েোগুকলা বকলই থহকস উ ল থসামফয়া সুসান। বলল
থডমেড ইয়ামমনকে হালো েকে, ‘মম. থডমেড ইয়ামমন আপনার েো ম ে নয়।
পলা থ ানস আহমদ মুসাকে সাহাযয েরকত পাকর না, বরং আহমদ মুসা সাহাযয
েরকত পাকর পলা থ ানসকে। োরণ পলা থ ানকসর োইকে আপনারা হতযা
েকরকেন। আর আপনাকদর েকয়ে ন থলােকে পলা থ ানস হতযা েকরমন, মনহত
হকয় োেকল আহমদ মুসাই তাকদর হতযা েকরকেন। আহমদ মুসার সাকে
আপনাকদর এটা পুরকনা যুে।’
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বকল এেটু থেকমই এেটু থহকস থসামফয়া সুসান বলল, ‘আহমদ মুসাকে
আপমন থমৌলবাদী সন্ত্রাসী বলকেন, মেন্তু াকনন থতা থখাদ মামেমন যুক্তরাষ্ট্র ইহুদী
সন্ত্রাস ও ষেযকন্ত্রর মবরুকে আকমমরোর এে মুমক্তকযাো মহকসকব তাকে আখযাময়ত
েকরকে।’
মেেু বলকত যামিল থডমেড ইয়ামমন। এমন সময় উপর থেকে েকয়েটা
গুলীর েে থেকস এল।
থডমেড ইয়ামমন থেকম থগল।
সবাই উৎেণম হকয় উপর মদকে তাোল।
পর মুহূকতমই মসাঁমের মুকখ দাাঁোকনা প্রহরী দু নাকে তাকদর থষ্টনগান
তুলকত থদখা থগল। তাকদর থ াকখ-মুকখ উকত্ত না।
মেন্তু তাকদর থষ্টনগান টাকগমকট মস্থর হবার আকগই দুমট গুলীর েে হকলা
এবং প্রহরী দু ন গুলীমবে হকয় ঢকল পেল।
পকেট থেকে মরেলবার থবর েরল থডমেড ইয়ামমন।
মসাঁমের মুুকু খ একস দাাঁমেকয়কে আহমদ মুসা ও হাসান তামরে।
মরেলবার তুকল গুলী েরল থডমেড ইয়ামমন।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে মসাঁমে মুকখ একসই তামেকয়মেল মনক ।
থদখকত থপকয়মেল তাকদর মদকে উক আসা মরেলবার। ঝাাঁমপকয় পকেমেল তারা
দু কন মসাঁমের উপর।
মসাঁমে মদকয় তারা গমেকয় আসকত লাগল। থডমেড ইয়ামমন পর পর মতনমট
গুলী েুেল। মেন্তু মসাঁমে মদকয় গমেকয় পো থদহ দুমটর এেমটরও নাগাল থপল না।
আকগ গমেকয় পকেমেল আহমদ মুসা। মরেলবাকরর মিগার থেকে তার
ত মম ন মুহূকতমর কে আলগা হয়মন। মসাঁমে থেকে তার থদহ থমকঝয় মেটকে পকে
মস্থর হবার আকগই আহমদ মুসার মরেলবাকরর গুলী েুকট থগল থডমেড ইয়ামমকনর
মদকে।
থডমেড ইয়ামমনও তার মরেলবার তুকলমেল আহমদ মুসার লকক্ষয। থস
অকপক্ষা েরমেল আহমদ মুসার থদহ থমকঝয় পকে মস্থর হবার কে, যাকত তার
থেষ দুমট গুলী লক্ষয ভ্রষ্ট না হয়।
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মেন্তু গুলী েরার আর সুকযাগ হকলা না থডমেড ইয়ামমকনর। তার আকগই
গুলী মবে হকয় লুমটকয় পেল তার থদহ।
আহমদ মুসা উক দাাঁোল।
হাসান তামরেও গমেকয় কল একসমেল। থসও উক দাাঁোল।
দ্রুত একগাল আহমদ মুসা পলা থ ানকসর মদকে। হাসান তামরেও।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কনই পলা থ ানকসর বাাঁধন খুলকত
লাগল।
থগালাগুলীর েকে পলা থ ানস থ াখ খুকলমেল। তার থনমতকয় পো থদহ
থটকন থসা া েরার থ ষ্টা েকরমেল তারা। আহমদ মুসা তার বাাঁধন থখালা শুরু
েরকল থস ‘োইয়া’ বকল োন্নায় থেকে পেল।
থসামফয়া সুসান থদখমেল আহমদ মুসাকে। মুহূকতমই তার মকন হকয়কে,
ইমনই আহমদ মুসা হকবন। তার থ াকখ-মুকখ ফুকট উক মেল সপ্রেংস মবস্ময়। থস
থ াখ থফরাকত পাকরমন আহমদ মুসার মদে থেকে। অকনেটাই থস আনমনা হকয়
পকেমেল। মেন্তু হ াৎ তার মপতাকে আেমস্মে দ্রুততায় মসাঁমে মুকখর মদকে মফকর
তাোকত থদকখ থসামফয়া সুসানও থসমদকে থ াখ তুলল।
থসামফয়া সুসাকনর আব্বা দাাঁমেকয়মেল থসামফয়া সুসাকনর পকরই। তার
পকরই মেেু দূকর আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দ্রুত পলা থ ানকসর বাাঁধন খুকল
মদমিল। সুতরাং সুসাকনর মপতার দৃমষ্ট মসাঁমে মুকখর মদকে ঘুকর থযকতই থসামফয়া
তাকে অনুসরণ েকরমেল।
থসামফয়া সুসান থদখল, মসাঁমে মুকখ দু ন থলাে একস দাাঁমেকয়কে। তাকদর
দু কনর থ াখ মনহত থডমেড ইয়ামমকনর লাকের মদকে। মবস্ময় মবকফামরত দৃমষ্ট
তাকদর থ াকখ-মুকখ।
পরমুহূকতমই তাকদর থ াখ ঘুকর থগল আহমদ মুসা ও হাসান তামরকের
মদকে। থলাে দু কনর হাকত মরেলবার। আহমদ মুসাকদর এেবার থদকখ মনকয়ই
থলাে দু ন তাকদর মরেলবার তুলমেল।
তাকদর মতলব বুঝকত থপকরমেল থসামফয়া সুসান। আহমদ মুসা ও তার
সােীই তাকদর টাকগমট। উমদ্বগ্ন হকয় উক মেল থসামফয়া সুসাকনর মন। মবপরীত
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মদকে ঘুকর আহমদ মুসারা পলা থ ানকসর বাাঁধন খুলমেল। মনঘমাত মারা পেকব
তারা। এই কুম িাটা থসামফয়া সুসাকনর মনকে আিন্ন েরার সাকে সাকেই থ াকখর
পলকে তার হাকতর মরেলবারটা উক এল এবং তার দক্ষ হাত ফায়ার েরল থলাে
দু নকে।
আহমদ মুসাকদর লক্ষয েকর থলাে দু কনর মরেলবার থতালার মকধয মেল
মদ্বধাগ্রস্তোব। সম্ভবত তারা মনমশ্চত হকত পারমেল না, থে থডমেড ইয়ামমনকে
হতযা েকরকে, আহমদ মুসারা না মেক্টর রাইয়ারা। থসামফয়া সুসাকনর হাকত
মরেলবার থদকখই সম্ভবত এই ম োসা তাকদর মকন থ কগমেল।
এর ফকলই সুকযাগ থপকয় থগল থসামফয়া সুসান। তার মরেলবাকরর পর
পর দুমট গুলী মগকয় মবে েরল থলাে দু কনর বক্ষ।
গুলীর েে শুকনই আহমদ মুসা ও হাসান তামরে তোে েকর মফকর
তাোল। থদখল মেক্টর রাইয়ার পাকে দাাঁোকনা তরুণীর মরেলবার মসাঁমে মুকখর
মদকে উদযত। থধাাঁয়ার থরে তখনও তার মরেলবাকরর নকল। আর মসাঁমে মুকখর
দু ন থলাে গুলী থখকয় পকে যাকি। তরুণীমটর বয়স মবে-বাইকের থবমে হকব না।
ডীপ ব্লু িাউ াকরর উপর ডীপ ব্লু সাটম। গাে নীকলর আবরকণ থযন মনখুাঁত এেমট
সাদ থগালাপ। থযমন ঋ ু থোমটম থদহ, থতমমন অসাধারণ বুমেদীপ্ত থ হারা।
‘েযাংেস মমস.....।’
থসামফয়া সুসাকনর মদকে তামেকয় বলল আহমদ মুসা।
‘আমম থসামফয়া সুসান।’ আহমদ মুসার মদকে তামেকয় বলল থসামফয়া
সুসান।
পলা থ ানকসর বাাঁধন থখালা হকয় মগকয়মেল। আহমদ মুসা ও হাসান
তামরে তাকে তুকল দাাঁে েরামিল। থসামফয়া সুসাকনর েোর উত্তকর আহমদ মুসা
বলল, ‘আপমন মেক্টর রাইয়ার থমকয় মনশ্চয়?’
পলা থ ানস উক দাাঁমেকয়মেল। দূবমল েকে থটকন থটকন বলল থস ‘হ্াাঁ
োইয়া। থস আমার বন্ধুও।’
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‘হ্াাঁ, থতামার বন্ধু বকলই আমাকদর ীবনও উমন রক্ষা েকরকেন। মেন্তু
এরা দু ন এল থোকেকে? আমম আসার সময় এরা বাধা থদয়মন থেন?’ বলল
আহমদ মুসা।
‘আমম থদকখমে। ওরা সমাকন মদ মগলমেল। সম্ভবত গুলীর েকে ওকদর
থনো থেকট যায়।’ বলল থসামফয়া সুসান।
‘তাই হকব।’ বকল আহমদ মুসা তাোল হাসান তামরকের মদকে। বলল,
‘তুমম মৃত েকয়ে নকে সা ম েকর থদখ ওকদর থোন ম োনা বা মমমন-সাব সম্পকেম
থোন তেয পাও মেনা।’
েো থেষ েকরই আহমদ মুসা ঘুকর দাাঁোল মেক্টর রাইয়ার মদকে। বলল,
‘মম. মেক্টর রাইয়া আমম ামন আপমন পলা থ ানসকে ¯থুœহ েকরন। মেন্তু আশ্চযম
হমি WFA এর আ র ওয়াই মযান আক ারস সরোকরর উপর এতটাই প্রোব
রাকখ থয, আপনাকে মনরকব তাকদর ঘে আবদার থমকন মনকত হকলা!’
মবব্রত থদখাকলা মেক্টর রাইয়াকে। বলল থস, ‘পলা থ ানস তাকদর েত্রু
নয়। আপনার কেই তার এই দূদমো।’
‘আপমন ম েই বকলকেন। মেন্তু তাই বকল আপনার এে অধঃস্তন ষ্টাফকে
আপমন থ কল থদকবন াকনায়াকরর হাকত?’ বলল আহমদ মুসা।
‘পলার উম ত মেল আপনার েো ওকদর বকল থদয়া। আপনাকে থস
আোল েরকব থেন?’ মেক্টর রাইয়া বলল।
‘আপনার এেোও ম ে। মেন্তু তাই বকল আপনার এে ন ষ্টাফকে
আ র ওয়াই মযাকনর থলােকদর হাকত থেকে থদকবন? আ র ওয়াই মযানকদর
োকে মকন হকি আপনার সরোর অসহায়। থেন?’
মেেুটা মবরমক্ত মেেুটা থিাধ প্রোে থপল মেক্টর রাইয়ার থ াকখ-মুকখ।
মেেু বলকত যামিল মেন্তু তাকে বাধা মদকয় থসামফয়া সুসান আহমদ মুসার মদকে
তামেকয় বকল উ ল, ‘মাফ েরকবন। আপমন মনশ্চয় আহমদ মুসা। আমার মপতার
বাবটা আমমই মদমি। থদখুন, আক ারস থোন রাষ্ট্র নয়, এেটা রাকষ্ট্রর অংে
মাত্র। আমার আব্বা এই অংকের এে ন অমফসার মাত্র। তাাঁর পেন্দ অপেকন্দর
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সীমা খুবই সীমমত। আর এ মবষয়টা আপনার থ কয় োল থেউ ানার েো নয়।
সুতরাং আপনার প্রশ্ন অবাির।’
‘আপনার েো ম ে। মেন্তু থেন্দ্র মেংবা প্রাকদমেে WFA থে এ ধরকনর
সহকযামগতা থদয়ার মসোি মনকয়কে বকল আমার মকন হয় না।’ বলল আহমদ মুসা।
‘মসোি থনয়ার প্রকয়া ন হয় না। যখন থেন্দ্রীয় মেংবা প্রাকদমেে
েতৃপ
ম ক্ষ অসম্ভব সব সুকযাগ-সুমবধা WFA-কে মদকি, তখন অধস্তন েমমেতমাকদর
বুঝকত বামে োকে না তাকদর মে েরকত হকব। এর বাইকর থলাে-লালসার প্রশ্ন
থতা আকেই। এেটা অমেেতার েো বমল। থনৌবামহনীর অনুসন্ধানী মবমান েল
েরল থয, সাও থতারাহ দ্বীপ থেকে তারা মাকঝ মাকঝই দুকবমাধয ইকলক্ট্রমনে
মসগোল মমনটর েরকে যার মডকোড ও সন্ধান পাওয়া প্রকয়া ন। েমা্ড অমফস
থেকে আমমই মরকপাটম সুপামরেসহ প্রকদে ও থেকন্দ্র পাম কয়মেলাম। দুমদন পকরই
উত্তর একসমেল, ‘দ্বীপটা থবাটামনেযাল গকবষণার কে লী থদয়া হকয়কে। দ্বীকপর
বযাপারগুকলা থতামরা ইগকনার ের।’ অে
াতীয় মনরাপত্তার সুষ্পষ্ট মবধান
হকলা, রাষ্ট্রীয় সীমানার থেতর থেকে থেউই এ ধরকনর থরমডও মসগোল আদানপ্রদান েরকত পারকব না।’ বলল থসামফয়া সুসান।
‘মমস সুসান, আপমন মে থনৌবামহনীকত াকুরী েকরন?’ মবমস্মত েকে
ম োসা েরল আহমদ মুসা।
‘হ্াাঁ, থনৌবামহনীর এে ন েযাকেন আমম।’ সুসান বলল।
‘সাও থতারাহ সম্পকেম আর থোন তেয আপনার োকে আকে?’ ম োসা
আহমদ মুসার।
‘আর মেেু ামন না। থেন এ েো ম কেস েরকেন?’ সুসান বলল।
আহমদ মুসা এেটু মদ্বধা েরল, তারপর বলল, ‘আমম মকন েমর মবষয়টা
আপনাকে অবশ্যই ানাকনা যায়।’ েো থেষ েরল। এেটা দম মনল আহমদ
মুসা। তারপর বলল, ‘আমম সাও থতারাহ দ্বীকপ থযকত াই। আমার নাম যখন
াকনন তখন এটা মনশ্চয় াকনন থয, WFA আমার পুরকনা েত্রু।’
‘মেন্তু েত্রুতার কে সাও থতারাহ দ্বীকপ থেন?’ ম োসা সুসাকনর।

গুলাগ থেকে টুইনটাওয়ার

40

‘সাও থতারাহ দ্বীকপ এখন আ র ওয়াই মযানকে পাওয়া যাকব। এোো
মবকেষ োরণও আকে।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আপনার সম্পকেম যতদূর আমাকদর ানা আকে তাকত আ র
ওয়াই মযানকে থখাাঁ ার কে বা হতযার কে আপমন সাও থতারাহ মনশ্চয়
যাকবন না। তাহকল থদখা যাকি মবকেষ োরণটাই আসল োরণ এবং থসটা থোট
োরণ নয়। থেৌতূহল হকি ানার। আর আপমন আপনার সােীকে ওকদর থোন
ম োনা বা মমমন-সাব সম্পকেম মেেু পাওয়া যায় মেনা থদখকত বলকলন। সাও
থতারায় ওকদর ম োনা াকনন আপমন। আবার ম োনা থদখা থেন? মমমন-সাব
মাকন মমমন-সাবকমমরকনর বযাপারটা মে?’ থসামফয়া সুসান বলল।
‘মমমন সাবকমমরন ওকদর থগাপন বাহন। এ বাহকন কে তারা সাও
থতারাহসহ মবমেন্ন থগাপন মমেকন যাতায়াত েকর। ওকদর ম োন খুাঁ মে োরণ
সাও থতারাহ যাবার কে ওকদর থগাপন বাহন মমমন সাব-এর সন্ধান লাে।’ বলল
আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা োমকতই থসামফয়া সুসান বকল উ ল, ‘আর সাও থতারায়
যাওয়ার োরণটা মে?’
‘আমম মবকদেী। আমম সাও থতারাহ দ্বীকপ থোন সময় যাইমন। সাও
থতারাহ দ্বীকপ মে হকি আমম যমদ বমল মবর্শ্াস হকব?’ ম োসা আহমদ মুসার।
‘আপমন বলকল মবর্শ্াস হকব। আমম আপনাকে
ামন। আপমন
থ গুকয়োরা, মাওকস তুং ও থলমনকনর মত এে ন মবেবী। মেন্তু তাকদর মত
উকেশ্য সাধকনর কে আপমন ষেযন্ত্র, মমেযা ার, প্রতারণা, খুন, ইতযামদকে তবধ
মকন েকরন না। আপনার মবেব আপনার স্বাকেম বা থোন ামতর স্বাকেম নয়, এে
পরম সত্তার স্বাকেম মযমন সব মানুকষর ¯ুরষ্টা এবং মযমন সব মানুষকে োলবাকসন
ও প্রমতপালন েকরন। আপনার মবেব থদে-োষা-বণম মনমবমকেকষ মানুকষর মিকলর
কে। সুতরাং একত থোন ম ঘাংসাবৃমত্ত থনই, অকহতুে রক্তপাত থনই, তাোহুো
থনই এবং সব ািা, সব থবাোর রূপ মনকয়, সবার অমধেতমা হকয় থ কপ বসার
অহমমোও থনই।’ েো থেষ েরল থসামফয়া সুসান। েকে তার আকবকগর আোস,
থ াখ দুমট তার উজ্জ্বল।
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মবস্ময় ফুকট উক কে আহমদ মুসার থ াকখ-মুকখ। আক ারস থসনাবামহনীর
এে ন েযাকেন এেমট থমকয় এই েোগুকলা মেোকব বলকত পারল! দীঘম ও
গেীর পযমকবক্ষণ োো থয মিবয েরা যায় না, থস মিবয তরুণীর মুকখ এল মে
েকর! বলল আহমদ মুসা থমকয়মটকে লক্ষয েকর, ‘এটা আপনার মূলযায়ন?’
হাসল থমকয়মট। বলল, ‘মবর্শ্াস হকি না? আমারও মবর্শ্াস হকি না থয,
আহমদ মুসা এমন অল্প বয়কসর, এমন েদ্রকলাে থগাকের এবং মসকনমার
নায়েসুলে থ হারার এমন এে ন মানুষ হকবন। তকব হ্াাঁ , আপনার মমেকনর
সাকে আপনাকেই মানায়।’
বকল এেটু োমল থসামফয়া সুসান। আবার বলকত শুরু েরল, ‘আপনার
অমবর্শ্াস ম ে। এ মূলযায়ন আমার নয়। েকয়েমদন আকগ আমাকদর থনোল থহড
থোয়াটমাকর, েনকটমকপারামর থ নক স ইন থরেুলুেনারী মেংমেং এ্ড মফউ ার
ষ্ট্রাকট ী ফর োেনাল মডকফে’ েীষমে মবষকয়র উপর আি ুঃ পযাকসমফে এেমট
থসমমনার অনুমষ্ঠত হয়। এই থসমমনাকরর সবক কয় মূলযবান বক্তা মেকলন মামেমন
থসনাবামহনী প্রধান থ নাকরল থরানার্ল্ ওয়ামেংটন। তাাঁর মূলযায়নই আমম আমার
মত েকর আপনাকে বললাম।’
‘আপমন যা বলকলন, মাকন আপমন থয মুলযায়ন থোট েরকলন তামে
আপমন মবর্শ্াস েকরন?’ বলল আহমদ মুসা।
‘মবর্শ্াস না েরকল মকন রাখতাম না, বলতামও না। াকনন, তাাঁর বক্তৃতা
থোনার পর আমম আপনার সম্পকেম সব ইনফরকমেন নতুন েকর পকেমে। তাকত
মবর্শ্াস আমার আরও দৃঢ় হকয়কে এবং আপনাকে থদখার এেটা প্রবল ইিা আমার
মকধয সৃমষ্ট হকয়মেল। আমার থস ইিাও আ পূণম হকলা। ঈর্শ্রকে ধেবাদ।’
থসামফয়া সুসান বলল।
‘থ নাকরল ওয়ামেংটন তাকদর থদকের পমলমস সম্পকেম মেেু
বকলমেকলন?’ ম োসা আহমদ মুসার।
‘মতমন অকনে েো বকলমেকলন। থনাট থদখকল সব েো বলকত পারব।
তকব গুরুত্বপূণম এেটা েো আমার মকন আকে। থসটা হকলা, মবে বের আকগ
মনউইয়কেমর টুইনটাওয়ার মলবামটম ও থডকমািযামস ধ্বংকসর মবষয়। মতমন
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বকলমেকলন, এই টুইন টাওয়ার ধ্বংকসর কে মুসমলম থমৌলবাদী ও আলোকয়দার সদস্যকদর ওপর থদাষ ামপকয়মেলাম আমরা। এটা এখন আর প্রশ্নাতীত
নয় বকল আমরাও মকন েমর। আহমদ মুসাও এর অনুসন্ধান োক
মেকয় পকেকে
বকল ানকত থপকরমে। আমরাও এ বযাপারটাকে খমতকয় থদখমে। মকন হকি মবে
বের আকগ আমরা যাকে সতয বকল ধকর মনকয়মেলাম, থসটা পাকট যাকব। এমনও
হকত পাকর, আমাকদর থমমরলযা্ড অংগরাক যর ‘মনউ হারমান’-এর সাম্প্রমতে
গণহতযার মতই আর এে োমহনী হকয় দাাঁোকব মনউইয়কেমর টুইনটাওয়ার
ধ্বংকসর ঘটনা।’ থ নাকরল ওয়ামেংটকনর এই উমক্ত বলকত পাকরন- আমার মপকল
মকে মদকয়কে।’ বলল থসামফয়া সুসান।
‘এমন সাংঘামতে তেয, এত বে এেটা খবর থোন পমত্রোয় মেন্তু
আকসমন!’ আহমদ মুসা বলল।
‘থসমমনাকরর থগাটা মবষয়ই মেল অফ দযা থরেডম। থোন সাংবামদেকে
ডাো হয়মন। থোন থপ্রস মরমল ও েরা হয়মন। বাোই েরা থডমলকগটরাই শুধু
থশ্রাতা মেকলন। আমম ষ্ট্রাকটম ে েমাক্ডা ইউমনকটর এে ন েমা্ডার মহসাকব
থডমলকগট মেলাম।’ বকল এেটু থেকমই আবার শুরু েরল, ‘থদখুন, আমম শুধু
আপনার প্রকশ্নর বাব মদকয় যামি। আমার প্রকশ্নর বাব মদন। আপমন থেন থযকত
ান সাও থতারায়?’
‘সাও থতারাহ এেটা বন্দীোলা। ওখানোর মনরপরাধ বন্দীকদর উোর
েরকত াই এবং তার মাধযকম টুইন টাওয়ার ধ্বংকসর থহাতাকদর সন্ধান ত্বরামিত
েরকত াই।’ বলল আহমদ মুসা।
‘মে বলকেন আপমন? সাও থতারাহ দ্বীপ বন্দীোলা? োকদর বন্দীোলা?
মেকসর বন্দীোলা? আর থস বন্দী উোকরর সাকে টুইনটাওয়াকরর মে সম্পেম?’
থসামফয়া সুসান বলল। উকত্তম ত েে তার।
‘আপমন যত প্রশ্ন েকরকেন, তার উত্তর মদকত হকল ইমতহাস বলকত হয়।
আ র ওয়াই মযান..................।’
েো থেষ েরকত পারল না আহমদ মুসা। মেক্টর রাইয়ার দুহাত মেল তার
থোকটর দুই পকেকট। আেমস্মে তার দুহাত থবমরকয় একসকে দুই মরেলবার মনকয়।
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মবদুযতকবকগ তার ডান হাত উক একসকে আহমদ মুসার প্রমত। তার ডান হাত গুলী
বষমণ েকরকে আহমদ মুসার লকক্ষয। শুরুকতই বযাপারটা ন কর পকেমেল থসামফয়া
সুসাকনর। ‘মে েরকেন আব্বা আপমন’ বকল থসামফয়া সুসান বাধা থদয়ার েংমগকত
দুহাত বামেকয় তার মপতা ও আহমদ মুসার মাঝখাকন েুকট মগকয় দাাঁোল। মেন্তু
ততক্ষকণ মেক্টর রাইয়া তার মরেলবাকরর মিগার মটকপ থফকলকে। গুলী মগকয়
আঘাত েরল থসামফয়া সুসাকনর োাঁকধ। তার োাঁকধ মবে না হকল গুলীটা আহমদ
মুসার বাম বুকে মগকয় আঘাত েরকতা।
থসামফয়া সুসান গুলী মবে হওয়ায় মেক্টর রাইয়া মকে উক েমকে
মগকয়মেল এবং মরেলবার ধরা তার ডান হাতটা মনক থনকম মগকয়মেল। মেন্তু
পরমুহূকতমই তার থ াখ দুমট জ্বকল উক মেল এবং তার বাম হাকতর মরেলবার এেটু
নকে উক আহমদ মুসাকে তাে েকরমেল। তার তেমমন মিগাকর থ কপ বসমেল।
মেন্তু মিগারমট ফায়ার থলকেকল থপৌোর আকগই মসাঁমের মদে থেকে েুকট আসা
এেমট গুলী তার মরেলবারকে মবে েরল। তার হাত থেকে মেটকে পকে থগল
মরেলবার।
মুহূকতমর কে েমকে মগকয়মেল মেক্টর রাইয়া। মেন্তু মনমমকষই তার
হাকতর মরেলবার উপকর উক এল। আবার লক্ষয আহমদ মুসা।
গুলীমবে হকয় বকস পো থসামফয়া সুসানকে তখন পরীক্ষা েরমেল থস,
গুলী তার থোোয় থলকগকে।
থসামফয়া সুসান থদখকত থপকয়মেল তার মপতার ডান হাকতর মরেলবার
উক আসা। ম ৎোর েকর উক মেল, ‘মম. আহমদ মুসা গুলী।’
মেন্তু এবারও গুলী েরকত পারল না মেক্টর রাইয়া। এবার মদ্বতীয়
আকরেটা গুলী মসাঁমের মদে থেকে েুকট একস মেক্টর রাইয়ার ডান হাকতর
মরেলবারকে আঘাত েরল। আকগর মতই তার হাত থেকে মেটকে পেল
মরেলবার।
মসাঁমের মদে থেকে দুমট গুলীই েকরমেল হাসান তামরে। থস সা ম েরমেল
WFA এর থলােকদর লাে। থসামফয়া সুসাকনর ম ৎোর ও গুলীর েকে মফকর
তামেকয়মেল থসামফয়া সুসাকনর মদকে। আাঁৎকে উক মেল অমবর্শ্াস্য ঘটনা থদকখ।
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দ্রুত তার হাত পকেট থেকে থবর েকর একনমেল তার মরেলবার। তার থোাঁো দুই
গুলী বযেম েকর মদকয়মেল আহমদ মুসাকে হতযার মেক্টর রাইয়ার থেকষর দুই
উকদযাগকে। আর প্রেম উকদযাগ বযেম েকর মদকয়মেল থসামফয়া সুসান গুলীটাকে
মনক র থদকহ ধারণ েকর।
মেক্টর রাইয়া ডান হাকত গুলী থখকয়ও বাম হাকত আবার তার হাত থেকে
মেটকে পো মরেলবারটা তুলকত যামিল।
‘পলা তুমম মমস সুসানকে থদখ’ বকলই আহমদ মুসা সুসানকে থেকে মদকয়
দ্রুত হামাগুমে মদকয় এমগকয় মেক্টর রাইয়ার আকগই থমকঝয় পকে োো মরেলবার
দুমট তুকল মনকয় উক দাাঁোল। বলল দ্রুত েকে, ‘হাসান তামরে তুমম থদখ, মমস
সুসানকে দ্রুত থোন হাসপাতাকল থনয়ার বযবস্থা েরকত হকব।’
পলা থ ানকসর গাকয় থহলান মদকয় বকস মমস সুসান বলল, ‘েযাংেস মম.
আহমদ মুসা। আমম সামমরে হাসপাতাকল যাব। পলা আমাকে থসখাকন থনকব।
বাইকরই গামে আকে অসুমবধা হকব না। আমম থসখান থেকেই োনায় ম মড েরব
থয, আমার মপতার সাকে বন্ধুকত্বর সুকযাগ মনকয় থডমেড ইয়ামমন থগাকয়ন্দা েমমী
পলা থ ানসকে অসৎ উকেকশ্য থব কম্ট েকক্ষ মনকয় একসমেল। থটর থপকয় আমম
েুকট আমস। থডমেড ইয়ামমনসহ ওকদর পাাঁ নকে আমম হতযা েমর। ওকদর
এে ন আমাকে আহত েকর পামলকয় যায়। ঘটনাটা এোকব সহক ই মমকট
যাকব।’
‘েযাংেস মমস সুসান।’ বকল আহমদ মুসা তাোল মেক্টর রাইয়ার মদকে।
বলল, ‘মম. মেক্টর রাইয়া, আমম আপনার বা আপনার থদে আক ারস-এর এমন
থোন ক্ষমত েমরমন থয, আমাকে খুন েরার কে আপমন এমন মমরয়া হকয়
উ কবন।’
থ াকখ-মুকখ এেটা মবমূঢ় োব মনকয় দাাঁমেকয়মেল মেক্টর রাইয়া। আহমদ
মুসার েোয় তার মুকখ আবার েক ারোব মফকর এল। েক্ত েকে থস বলল,
‘থটরমসকয়রা দ্বীকপর মসলোর েযামলসহ মবমেন্নস্থাকন দুড কনরও থবমে খুকনর
কে তুমম দায়ী।’
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আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এ বযাপাকর থোন মামলা হয়মন, তদিও
হয়মন। তদি হকল এ হতযাোক্ডর কে দায়ী হকব WFA এবং তাকদর োো েরা
গু্ডারা। সুতরাং এ েো সতয নয় থয, এ োরকণই আপমন আমাকে খুন েরকত
ান।’
‘থেকে মদন এ প্রসংগ মম. আহমদ মুসা। আমার আব্বা নরম ও সরল
মকনর মানুষ। WFA তার োন োরী েকর থরকখকে।’ বলল মমস সুসান।
‘আমম দুঃমখত সুসান। তুমম যাকে বাাঁ াবার কে এত ঘটনা ঘটাকল, যার
কে হয়কতা আমম আমার এেমাত্র থমকয়র হতযাোরীকত পমরণত হতাম, থসই
আহমদ মুসাকে তুমম েতটা ম ন!’ মেক্টর রাইয়া বলল।
‘আব্বা, োউকে সারা ীবন থদকখও ম না যায় না, আবার োউকে
এেবার থদকখই সারা ীবকনর থ না হকয় যায়। আহমদ মুসা এই থেষ থশ্রণীর
মানুষ।’ বলল সুসান। আকবকগ োরী হকয় উ ল তার েে।
েো থেষ েকরই থেকম তাোল পলা থ ানকসর মদকে। বলল, ‘ কলা
পলা।’
সুসাকনর েো থেষ হকতই আহমদ মুসা তাোল মেক্টর রাইয়ার মদকে।
বলল, ‘ওর এো যাওয়া আমম ম ে মকন েরমে না। আমরা ওকদর ফকলা েরকত
াই।’
‘থযকত পাকরন আপনারা। আমম যামি ওকদর সাকে।’ বলল মেক্টর
রাইয়া।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরকের হাকত তখনও মরেলবার। আহমদ মুসা
বলল, ‘আমরা আমাকদর মরেলবার পকেকট রাখকত পামর মম. মেক্টর রাইয়া?’
‘মম. আহমদ মুসা আপনার সাকে আমার থোন বযমক্তগত েত্রুতা থনই।
মেন্তু রাকষ্ট্রর এে ন অমফসার মহকসকব উপকরর ইিা অনুসাকর আমাকে লকত
হয়।’ গম্ভীর েকে বলল মেক্টর রাইয়া।
‘আমাকে হতযা েরা মে উপকরর মনকদমে?’ আহমদ মুসা বলল।
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‘তা নয়। আ র ওয়াই মযান আমার বন্ধু। তাকে সাহাযয েরা আমার
এেটা দাময়ত্ব। আমার থ াকখর সামকন তাকদর থলােকদর হতযা েকর তাকদর
বন্দীকদর মেমনকয় মনকয় যাকিা তুমম। এর বাব আমাকে মদকত হকব।’
‘বুকঝমে মম. মেক্টর রাইয়া।’ বকল আহমদ মুসা তার মরেলবার মেক্টর
রাইয়ার মদকে তাে েকর বলল হাসান তামরেকে, ‘তুমম একে মপেকমাো েকর
থবাঁকধ মুকখ োপে গুাঁক দাও, যাকত ম ৎোর েরকত না পাকর।’
সংকগ সংকগ হাসান তামরে এমগকয় একস এেটাকন মেক্টর রাইয়ার গাকয়র
সাটম মেকে থফলল। তার দুটা অংে মদকয় মেক্টর রাইয়ার হাত-পা মপেকমাো েকর
থবাঁকধ থফলল। তারপর অবমেষ্ট অংে মেক্টর রাইয়ার মুকখ গুাঁক মদল।
দুক াখ োনাবো হকয় মগকয়মেল মেক্টর রাইয়ার। অোমবত আেমস্মেতায়
মবমূঢ় তার থ হারা, মবস্ময় থসামফয়া সুসাকনর থ াকখ-মুকখও।
আহমদ মুসা থসামফয়া সুসাকনর মদকে থ কয় বলল, ‘এখন আপনার আব্বা
আ র ওয়াই মযাকনর োকে বলকত পারকবন এবং উপকর মরকপাটম মদকত পারকবন
থয, সন্ত্রাসীরা আকগই আমাকে বন্দী েকর। থেউ যাকত ানকত না পাকর এ কে
সাকে মনকয় মগকয় ঐ মমমামিে ঘটনা ঘমটকয় পলা থ ানসকে মুক্ত েকর। হ াৎ
সামকন একস পোয় থসামফয়া সুসানকেও গুলী েকর। পলা থ ানসই তার বন্ধু
থসামফয়া সুসানকে হাসপাতাকল থপৌোয়।’
মবস্ময় ও অমস্থরতার এেটা থমঘ থেকট থগল থসামফয়া সুসাকনর থ াখ-মুখ
থেকে। তার মুকখ হামস ফুকট উ ল। বলল, ‘ধেবাদ আহমদ মুসা। আমার
মপতাকে আপমন মবপেনে এে পমরমস্থমত থেকে বাাঁ াকলন। এত দ্রুত এত দূকরর
েো আপমন থেকবকেন!’
েো থেষ েকর এেটু থেকমই আবার বলল, ‘তাকতা হকবই। আপমন থতা
আহমদ মুসা।’ এবার মবমুগ্ধ গম্ভীর েে তার।
থোন েো না বকল আহমদ মুসা হাসান তামরেকে লক্ষয েকর বলল,
‘আমম মগকয় বাইকরর অবস্থা থদমখ। পলা থ ানস মমস সুসানকে মনকয় আসকব।
তুমম ওকদর সাহাযয ের।’
বকল আহমদ মুসা হাাঁটকত উদযত হকলা।
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এ সময় পলা থ ানস হ াৎ দ্রুত েকে বকল উ ল আহমদ মুসাকে লক্ষয
েকর, ‘োইয়া এেটা খবর। আমম ওকদর েকোপেেকন শুকনমে, থেখুল ইসলাম
ড. আহমদ মুহািাদ নাকমর এে গুরুত্বপূণম বন্দীকে আ রাকত ওরা সাও থতারাহ
মনকয় যাকি।’
‘মে নাম বলকল থেখুল ইসলাম ড. আহমদ মুহািাদ?’ বলল আহমদ
মুসা। তার েকে অপার মবস্ময়। থ াকখ-মুকখ থবদনার এেটা ঝলে।
‘থে উমন? ম কনন তাাঁকে?’ ম োসা পলা থ ানকসর।
‘হ্াাঁ। মতমন মমসরীয়। তকব উচ্চ মেক্ষা লাে েকরকেন সউদী আরকব। মেন্তু
েমমকক্ষত্র তার থগাটা দুমনয়া। থগ্রট মুসমলম মমেনারী মতমন। দুমনয়া মন্থন েরা
োনসমৃে এে ন সুকযাগয তামেমে এবং যাদুেরী বক্তা। লাকখা মানুষ মুসলমান
হকয়কে তার েো শুকন। সম্প্রমত মুসলমানকদর ঐেযবে েরার োক মকনামনকবে
েকরমেকলন।’
এেটু োমল আহমদ মুসা। পরক্ষকণই আবার বকল উ ল, ‘আর মে শুকনে
তার সবকন্ধ?’
‘হাতমা হকয় আ তাকে সাও থতারাহ মনকয় যাওয়া হকব। তারা বলমেল
এই এেই সাকে যমদ আপনাকেও তারা সাও থতারাহ মনকয় থযকত পারত! এই
আোকতই আপনার ম োনা ানার কে তারা আমার উপর রম ুলুম শুরু
েকরমেল।’ বলল পলা থ ানস।
আহমদ মুসা ঘমের মদকে তাোল। তারপর তাোল হাসান তামরকের
মদকে। বলল, ‘হাসান তামরে ওকদর হাসপাতাকল থপৌকে মদকয় থসই উপতযোয়
আমাকদর আবার থযকত হকব। আমাকদর সকন্দকহর পরীক্ষাটাও হকয় যাকব। ম ে
আকে তুমম এাঁকদর বাইকর মনকয় এস।’
বকল আহমদ মুসা দ্রুত পা ালাল মসাঁমের মদকে।
সামমরে হাসপাতাকলর থগকট মমস থসামফয়া সুসান, তার মপতা মেক্টর
রাইয়া ও পলা থ ানসকে থপৌকে মদকয় আহমদ মুসা মবদায় াইল মমস সুসানকদর
োকে।
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মমস সুসান অকনেখামন যন্ত্রণাোতর হকয় পকেকে। থস মনষ্পলে
তামেকয়মেল আহমদ মুসার মদকে। আহমদ মুসার েো থেষ হকতই মমস সুসান
বলল, ‘মম. আহমদ মুসা আপনারা আসুন। মনশ্চয় এই হাসপাতাকলই আবার
মফরকেন। আমরা অকপক্ষা েরব। আর এেটা েো, আমার অনুমান যমদ েুল না
হয় তাহকল বুঝব, আপনারা ড. আহমদ মুহািাকদর সন্ধাকন যাকিন। হাতমা হকয়
তাকে থনবার পকে যমদ বাধা থদয়া যায় এই আোয়। গড থব্লস ইউ। এেটা েো
বমল, তাকে মনশ্চয় ওরা লপকেই থনকব। তকব থোন দ্বীকপর থোন বন্দর তাকদর
বযবহার েরকত থদখা যায়মন। এই মেেুক্ষণ আকগ মমমন-সাব এর েো আপনার
মুখ থেকে শুনলাম। আমমও ামন মমমন-সাব তারা বযবহার েকর। এ পারমমেনও
তারা মনকয় থরকখকে। আমার মকন হয় তাকদর থগাপন োক তারা মমমন সাবই
বযবহার েকর। মমমন সাকবই মনশ্চয় তারা ড. আহমদ মুহািাদকে পা ার েরকব।
মেন্তু মে েকর আপনারা মমমন সাব-এর সন্ধান পাকবন?’ দুেমাগয আমম আপনাকদর
সাহাযয েরকত পারলাম না।’ বে িাি থোনাল থসামফয়া সুসাকনর েেস্বর।
‘ধেবাদ মমস সুসান। আপনার োে থেকে ীবন বাাঁ াবার মত অমূলয
সাহাযয আমরা থপকয়মে। আল্লাহ আপনাকে দ্রুত সুস্থ েরুন। সেলকে ধেবাদ।’
বকল আহমদ মুসা তার গামের মদকে পা বাোল।
তার থপেকন হাসান তামরে।
মমস সুসানকদর মতন কনর দৃমষ্টই আহমদ মুসাকদর মদকে মনবে।
মেক্টর রাইয়ার থ াকখও সপ্রেংস দৃমষ্ট। গামের থখালা দর া মদকয় মমস
সুসান তামেকয় আকে। তার থ াকখ উদাস এে দৃমষ্ট।
ষ্টাটম মনকয় যাত্রা শুরু েকরকে আহমদ মুসার গামে।
পলা থ ানস এে সময় তার থ াখ মফমরকয় মনকয় তাোল থসামফয়া
সুসাকনর মদকে। বলল, ‘অদ্ভুত থলাে আমার এই নতুন োইয়া। সাধারণ দৃমষ্টকত
মতমন মুসমলম স্বাকেমর এে ন থসমেয়ার, মেন্তু োযমত মতমন সব মানুকষর স্বাকেমর
পকক্ষ ো েকরন।’
সংকগ সংকগ েো বলল না থসামফয়া সুসান। তারও গামে লকত শুরু
েকরকে। ালাকি থসামফয়ার আব্বা মেক্টর রাইয়া।
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থসামফয়া সুসাকনর উদাস দৃমষ্ট তখনও বাইকর মনবে। ধীকর ধীকর বলল
থস, ‘সুকযাগ থপকল অকনকেই উপোর েরকত পাকর, েমক্ত ও বুমে োেকল থয থেউ
লোইকয় ম তকতও পাকর। মেন্তু তাাঁর মত প্রোি থ াখ আমম থোোও থদমখমন।
থসৌন্দকযমর হৃদয় সয়লাবী মাদেতা থসখাকন থোন সামাে াঞ্চকলযরও সৃমষ্ট েকর
না। থ াখ দুমট থযন অতলাি এে সাগর। থোন থঢউ থসখাকন থোনমদন উক কে
বকল মকন হয় না। এরাই েত সাধনার সূকযমাদয়।’
হাসল পলা থ ানস। বলল, ‘অবাে েরকল, থতামার মত েক্ত থমকয়কে
থতা এমন আত্মহারা হকত থোনমদন থদমখমন! থদখমে, োইয়াকে আবার নতুন েকর
থদখকত হকব।’
থসামফয়া সুসানও হাসল। বলল, ‘বকলমে না, েত বেকরর থ না এে
দক্ডই হকয় যায়, আবার েত বের থদকখও থ না হয় না।’ েো হামস মদকয় শুরু
েরকলও থেকষ েে োরী হকয় উ ল তার।
মেেু বলকত যামিল পলা থ ানস। তার আকগই েো বকল উ ল সামকনর
ড্রাইমেং মসট থেকে মেক্টর রাইয়া, ‘সামমরে হাসপাতাকল যাওয়ার থসা া পেটা
োল নয়, এেটু ঘুরা পকেই যামি। তুমম থবমে েো বকলা না মা সুসান। আরও
দূবমল হকয় পেকব।’
‘ম ে বকলকেন স্যার।’ বকল পলা থ ানস সুসাকনর রক্তক্ষরণ আরও
েমমকয় থদবার কে থসামফয়া সুসাকনর আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটা আর এেটু থ কপ
ধরল।

সািামসমা উপতযোর পােুকর থ মটকত পা থরকখই থপেন থেকে হাসান
তামরে বকল উ ল, আপমন মে েকর মনমশ্চত হকলন োইয়া থয, থেখুল ইসলামকে
ওরা এ পকেই মনকয় যাকব। আমরা এখাকন বকসই মনমশ্চতোকব তার সন্ধান পাব।’
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আহমদ মুসা থপেকন না মফকর তার হাাঁটা অবযাহত থরকখ বলল, ‘থগাটা
হারতায় সািামসমা উপতযোর বাইকর সকন্দহ েরার মত মদ্বতীয় ায়গা থনই
বকলই এখাকন এলাম।’
পােুকর থ মটর এে প্রাকি এেখ্ড পােকরর উপর দু কন বসল।
বকসই আহমদ মুসা বলল, ‘আমাকদর সকবমাৎেৃষ্ট যা েরণীয় মেল, তা
আমরা েরলাম। এখন েমবষ্যত আল্লাহর হাকত।’
‘আল্লাহ আমাকদর সফল েরুন।’ বলল হাসান তামরে।
আহমদ মুসা থোন েো বলল না। তার দুমট থ াখ াাঁকদর তরল আকলা
োমবত সাগকরর োি বুকে মনবে।
হাসান তামরকের থ াখও মগকয় পেল থসই সাগকরর বুকে।
সময় বকয় লল পল পল েকর।
মাট মনরবতা ারমদকে।
এই মনরবতারও এেটা োষা আকে।
এই োষায় েো হয় বনানীর সাকে মামটর। মামটর সাকে সাগকরর এবং
সাগকরর সাকে আোকের।
মনঃেে েোর এই মকহাৎসকব আহমদ মুসা এে সময় েে েকর উ ল।
বলল, ‘অন্ধোর ও মনঃেেতা এে অমবো য সত্তা। এই সত্তার রা ত্ব থগাটা
আোে ুকে। আোকের মত েত থোমট তারার দ্বীপ থসখাকন আকলা জ্বালায় না।
আকলামেত েকর মানুকষর পৃমেবীর মত পৃমেবীকে, প্রমতমবমবত হয় শুধুই মানুকষর
থ াকখ। পৃমেবীর আকলা এবং মানুষ েে ও স লতারূপী ীবকনর প্রতীে। পৃমেবীর
মদন তাই আ কের ানা মবর্শ্- রা করর এেমাত্র ীবন। এই পৃমেবীর প্রমতমট
রাত আবার অন্ধোর ও মনঃেে মহাোকের সাকে হয় যায় এোোর, হকয় দাাঁোয়
এেখ্ড মৃতযু র প্রমতমবব। আমাকদর এই পৃমেবীকত ীবন-মৃতুযর এই থখলা লকে
প্রমতমদন। ীবন-মৃতযু র দুই রূপ প্রমতমদনই মুমতমমান হকয় আমেেুমত হকি
আমাকদর থ াকখর সামকন। মেন্তু আমরা মাকন মানুষকদর অকনেকেই মদকনর ীবন
যতটা মবমুগ্ধ েকর, রাকতর মৃতুয মহো ততটা েীত েকর না।’
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‘মেন্তু োইয়া, মানুষ মৃতযু কে েয় েকর বকলই ীবনকে তারা থবমে
োলবাকস।’ বলল হাসান তামরে।
‘থতামার েো দৃশ্যত ম ে হাসান তামরে। মেন্তু এটা থেষ েো নয়।
মৃতযু কে সমতযই েয় েরকল ীবনকে োলবাসা তাকদর থবমহসাব হকত পারকতা
না। ীবনকে োলবাসা োল, মেন্তু থবমহসাব হওয়া থদাকষর। ীবন সম্পকেম
থবমহসাব হওয়ার অেম মৃতযু বা পরোল সম্পকেম থবমহসাব হওয়া এবং এই মরত্র
মানুষকে তস্বরা ারী থফরাউন েকর থতাকল।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ ীবনকে মহকসবী েরার এবং থবমহসাবী না েরার থেদ থরখা সবার
কে সহ নয় োইয়া।’ বলল হাসান তামরে।
‘হালাল উপা মন থোনটা, থে না াকন বলত? মানুষকে োলবাসা উম ত,
মন সহ োকরা অমধোর হরণ না েরা েতমবয, ীবন পমর ালনা সম্পকেম থমৌমলে
মবধান থদয়ার অমধোর এেমাত্র স্রষ্টার এবং তা মাে েরা সেকলর কে
অপমরহাযম- এই েোগুকলা থে না াকন? ইসলাম থতা এ েোগুকলারই সমমষ্ট।
ীবন পমর ালনা সম্পকেম এই সব মবমধ-মবকব নাই থতা মহসাব-কবমহসাকবর
থেদকরখা।’
তাকদর অনুচ্চ েকের এই োরী আকলা না লকতই োেল। এে সময়
আপনাকতই তা বন্ধ হকয় থগল। তাকদর দু কনরই থ াখ মগকয় মনবে হকলা সামকনর
থ াৎ¯œুা¯œুাত লরােীর উপর।
াাঁদ তখন মাোর উপকর। মাোর উপকরর াাঁদ থযন োি সাগকরর পামনকত
থনকম আসা রূপালী স্বগম।
সাগকরর বুে থেকে হাসান তামরকের থ াখ এে সময় মফকর তাোল তার
ঘমের মদকে। থদখল রাত মতনটা বাক ।
ঘমে থেকে থ াখ সমরকয় মনকয় অকনেটা স্বগকতামক্তর মতই বলল, ‘থেখুল
ইসলামকে সাও থতারায় মনকয় থযকত ওরা এখাকন আসকব থেন োইয়া?’
আহমদ মুসা েো বকল উ ল, ‘থেন ামন না। তকব তেয থযটা ানা
থগকে থসটা হকলা, ওকদর রুট এখন হারতা হকয় সাও থতারাহ। রুট হারতা হকয়
যাওয়ার অেম হারতা ওকদর এেটা থষ্টেন। থষ্টেকন মে হয়? নামা-উ া হয়। এই
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মবকব না থেকে আমরা বলকত পামর, হারতার থোোও একস ওরা নামকব, তারপর
হারতা থেকে তাকদর নতুন যাত্রা হকব সাও থতারাহ দ্বীকপ।’
‘মেন্তু হারতার থসই থষ্টেনটা থয এই সািামসমা উপতযো হকব, থসটা মে
একেবাকর মনমশ্চত?’ আবার ম োসা হাসান তামরকের।
‘থেলমেন ও অোে সূকত্র যা এ পযমি ানা থগকে তাকত সািামসমাই হয়
তাকদর থস থষ্টেন।’ বলল আহমদ মুসা।
হাসান তামরে মেেু বলকত যামিল।
হ াৎ আহমদ মুসা তার মুখ থ কপ ধকর েো বন্ধ েকর মদল।
হাসান তামরে মবস্মকয় আহমদ মুসার মদকে থ াখ মফমরকয় থদখল তার
উদগ্রীব দুক াখ ন্দ্রাকলামেত সাগকরর কলর উপর মনবে। থস থযন মেেু থদখকে
মবস্মকয়র সাকে।
‘মে োইয়া?’ ম কেস েরল হাসান তামরে মফসমফকস েকে।
‘থদখ সাবকমমরকনর থপমরকষ্কাপ এবং পামনর আকন্দালন।’ মফসমফকস
েকে বলল আহমদ মুসা।
হাসান তামরেও থদখকত থপকয়কে। মবস্ময় ও আনন্দ তার থ াকখ-মুকখ।
বলল, ‘োইয়া এেটা সাবকমমরন থেকস উ কে।’
‘হ্াাঁ, বকল আহমদ মুসা উক দাাঁমেকয় বলল, ‘এস আমরা এেটু আোকল
যাই।’
ওরা দু কন থপেকনর এেটা বে পােকরর আোকল কল থগল।
সাব থমমরনটা থেকস উ ল। মমমন সাবকমমরন।
পুকরাটা থেকস উ ল না। আধা আমধ। মমমন সাবকমমরকনর থপমরকষ্কাপ ও
এযাক্টনাগুকলাসহ থসইলটা মাত্র থদখা থযকত লাগল। থগাটা থদহটা পামনর তলায়ই
রকয় থগল। মমমন সাবকমমরনটা এমগকয় এল পােুকর থ মটর মদকে। তার ডুকব োো
থনা টা একেবাকর থযন থ মটর ডুকব োো গাকয় একস থ েল।
আনকন্দ থ াখ উজ্জ্বল হকয় উক কে আহমদ মুসা ও হাসান তামরে
দু কনরই। তারা োবকত লাগল, এই এখমন মমমন সাবকমমরন পুকরাটা থেকস
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উ কব। খুকল যাকব মপক র হ্া টা। থবমরকয় আসকব মানুষ। থেখুল ইসলামকে এই
মমমন সাবকমমরকনই আনা হকি সাও থতারাহকত থপৌোকনার কে।
মেন্তু না মমমন সাবকমমরনটা থেকস উ ল না।
পল পল েকর বকয় লল সময়।
থেকট থগল আধা-ঘণ্টার মত সময়।
এে সময় হ াৎ সাবকমমরনটা ডুকব থগল। প্রবলোকব পামন আকন্দামলত
হকয় উ ল। কল যাকি মমমন সাবকমমরনটা। পূবম মদে থেকে একসমেল, থসই পূবম
মদকেই আবার কল থগল।
স্তমবত আহমদ মুসা ও হাসান তামরে। তাকদর থ াকখ-মুকখ হতাোর ম হ্ন।
তারা খুবই আো েকরমেল থেখুল ইসলাকমর থদখা তারা পাকব এবং তাকে মুক্ত
েরার কে মেেু েরকত পারকব। োবকত লাগল তারা, মমমন সাবকমমরনটা থেকস
উ ল না থেন? তাকদর উপমস্থমত মে থটর থপকয়কে সাবকমমরনটা! তাকদর উপমস্থমত
থটর থপকয়ই মে মমমন সাবকমমরনটা থেকস না উক ই কল থগল! মেন্তু থেখুল
ইসলামকে সাও থতারাহ’থত থপৌোবার তাহকল মে হকলা! মমেন মে বামতল েরকত
পাকর? না পমরমস্থমত থদকখ মফকর থগল মমমন সাবকমমরনটা থোন োক ? মফকর
আসকব মে আবার?
অকপক্ষা েরাই ম ে মকন েরল আহমদ মুসা।
অন্ধোকরর মকধয পােকর বকস আবার অকপক্ষা েরার পালা।
মফস মফস েকর গল্প লল আবার।
হাসান তামরে বলল, ‘োইয়া মদ্বতীয় মবর্শ্যুকের পর ১৯৪৮ সাকল
মফমলমস্তকন ইহুদীকদর ইসরাইল রাষ্ট্র প্রমতষ্ঠার আগ পযমি খৃষ্টান ও ইহুদীকদর মকধয
মেল সাকপ-কনউকল সম্পকেম। তারই এেটা প্রোে মেল মহটলাকরর ইহুদী মনধন।
তারা ইহুদীকদর থবাঝা মাো থেকে নামাবার কেই মফমলমস্তকন ইসরাইল রাষ্ট্র
ামপকয় মদকয় ইহুদীকদর ওখাকন পা াল। তারপর ইহুদীবাদী ও মুসলমানকদর
মকধয মবকরাধ শুরু হকলা, আর সখযতা গকে উ ল খৃষ্টান ও ইহুদীবাদীকদর মকধয,
মবকষ েকর আরব মবর্শ্কে োকয়স্তা েরার ে। আমার মকন হকি খৃষ্টান ও
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ইহুদীকদর মকধযোর হামনমুন থেষ হকত যাকি। মামেমন যুক্তরাকষ্ট্র ইহুদীকদর
মবপযময় তারই যাত্রা শুরু বকল মকন হয়।’
‘তুমম বুঝকলও ইহুদীরা বুকঝমন। তারা মকন েরকে, মুসলমানকদর সাহাযয
ও পরামকেমই খৃষ্টানরা ইহুদীকদর নানা থদাষ ত্রুমট ধরকে ও অমেযুক্ত েরকে।
তাকদর মনক কদর ষেযন্ত্র ও অপেীমতমই থয তাকদর মবপযময় ঘটাকি, থস েো তারা
একেবাকরই আোকল রাখকে। তারা োবকে, মুসলমানকদর ঘাে োেকত পারকলই
আবার তারা খৃষ্টানকদর মাোয় উক বসকত পারকব।’ বলল আহমদ মুসা।
‘মেন্তু মামেমন যুক্তরাকষ্ট্রর মাোয় বকস টুইন টাওয়ার ধ্বংকসর দায়
মুসলমানকদর ঘাকে ামপকয়ও মুসলমানকদর মাো োেকত পাকরমন ইহুদীরা।
এখন মে পারকব? এখন থতা ওরা আত্মরক্ষায় থনকমকে।’ হাসান তামরে বলল।
‘আত্মরক্ষায় থনকমকে বলে থেন?’ বলল আহমদ মুসা।
‘ওরা এখন টুইন টাওয়ার ধ্বংকসর োমহনী ধামা াপা মদকত সবমেমক্ত
মনকয়াগ েকরকে।’ হাসান তামরে বলল।
‘ম ে। মেন্তু থসই সাকে ওরা মুসলমানকদর ঘাে োোরও থ ষ্টা েরকে।
মুসলমানকদরকে ওরা বুমেবৃমত্তেোকব থনতৃত্বহীন েরার থ ষ্টা ালাকি। সাও
থতারাহ দ্বীকপ যাকদর আটকে রাখা হকয়কে, তাকদর মকধয ন সাকতেকে টুইন
টাওয়ার ঘটনার তদকির সাকে মেত োোর োরকণ আটে েরা হকয়কে, অকেরা
সবাই মুসমলম মবকর্শ্র মবমেন্ন প্রাকির মুসমলম বুমে ীমব থনতা।’ বলল আহমদ
মুসা।
‘মেন্তু োইয়া, এোকব মে এেটা ামতর ঘাে োো যায়?’ হাসান তামরে
বলল।
‘থসটা মেন্ন প্রশ্ন। মেন্তু ইহুদীবাদীকদর ষেযকন্ত্রর ঘর রক্ষা েরকত হকল
মুসলমানকদর সক তনতা ও সমিয়তা ধ্বংস েরকত হকব, এটাই তাকদর োকে বে
েো।’ বলল আহমদ মুসা।
েো থেষ েকর আহমদ মুসা হ াৎ মাো খাো েকর থসা া হকলা। দৃমষ্ট
তার থ যাৎ¯œুা¯œুাত সাগকরর বুকে। মফসমফকস েকে বকল উ ল থস, ‘হাসান
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তামরে আবার থসই থপমরকষ্কাপ। পামনর থসই আকন্দালন। উপকূকলর মদকে
আসকে এেমট সাবকমমরন।’
‘মমমন সাবকমমরনটা মে আবার মফকর এল?’ বলল হাসান তামরে।
‘হকত পাকর। মেন্তু এ আসকে পমশ্চম মদে থেকে।’ আহমদ মুসা বলল।
আকগর মতই মমমন সাবকমমরনমট থেকস উ ল। তার ‘থসইল’ ও
এক্টনাগুকলাই শুধু থদখা থযকত লাগল। আধা থেকস উ া মমমন সাবকমমরনমট
আকগর মতই উপকূকলর পােুকর থ মটর মুকখামুমখ একস দাাঁোল। তার ডুকব োো
থনা টা থযন পােুকর থ মট েেম েকরকে।
আবার আোমিত হকলা আহমদ মুসা ও হাসান তামরে। এখমন মমমন
সাবকমমরনমট পুকরা থেকস উ কব এবং তার হ্া খুকল থবমরকয় আসকব মানুষ।
এই আোয় লল তাকদর অকপক্ষা। মেন্তু অধম থেকস উ া মমমন
সাবকমমরনমট মনশ্চল দাাঁমেকয় োেল। পুকরা থেকস উ কলা না।
উদগ্রীব অকপক্ষার মকধয সময় েতটা বকয় থগল তারা থখয়াল েকরমন।
হ াৎ এে সময় মমমন সাবকমমরন ঝাকুমন মদকয় উ ল। আকন্দামলত হকলা
পামন। সকর থগল মমমন সাবকমমরনমট পােুকর থ মট থেকে। তারপর ঝুপ েকর ডুকব
থগল তা পামনর তলায়। থেকস োেল মাত্র থপমরকষ্কাপটা। দ্রুত লকত লাগল মমমন
সাবকমমরনটা থয মদে থেকে একসমেল থসই পমশ্চম মদকে।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কনরই থ াখ থসমদকে মনবে। থ াকখ
তাকদর েূে দৃমষ্ট। মুকখর থ হারায় থবাো বকন যাবার োব। মমমন সাবকমমরনটা
দুবারই তার থ হারা থদমখকয় কল থগল। থেকস উক ও আবার উ ল না। উপকূকল
মেকেও থেউ নামকলা না। তাকদর ো েলা থদখাকনাই মে ওকদর উকেশ্য! ওরা
মে তাহকল থটর থপকয়কে আহমদ মুসারা এখাকন! মেন্তু মেোকব ানকব? ওখাকন
ওকদর থেউ বাাঁক মন থয আমাকদর ফকলা েরকব।
উক দাাঁোকলা আহমদ মুসা। হাসান তামরেও।
দু কন একস পায় ারী েরল থগাটা পােুকর থ মটটায়। থযখাকন দুকটা
সাবকমমরনই একস দাাঁমেকয়মেল, থসখাকন তারা অকনেক্ষণ দাাঁোল। মেন্তু মেেুই
বুঝকলা না।
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ঘুকর দাাঁোল আহমদ মুসা। বলল, ‘ ল হাসান তামরে, এখানোর থেিা
থেষ।’
বকল লকত লাগল আহমদ মুসা।
হাসান তামরেও।
লকত শুরু েকর হাসান তামরে বলল, ‘থেিা থতা বামে রইল না োইয়া।
থেলমেন মারা থগল। ওখাকনও থেউ বাাঁ কলা না। এখাকন একসও মেেু মমলল না।
সামকন একগাব আমরা মে েকর? থেখুল ইসলামকে থতা থোন সাহাযয আমরা
েরকত পারলাম না।’ হতাোর সুর হাসান তামরকের েকে।
‘হতাে হকিা থেন হাসান তামরে। এখাকন একস মবরাট লাে েকরমে
আমরা। প্রমাণ হকলা, এটাই মমমন সাবকমমরকনর ঘাাঁমট। তার উপর আমরা থদখলাম
ওকদর মমমন সাবকমমরনকে। আ থদখলাম, োল ওকত মনশ্চয় আমরা উ ব।
সামকন এগুবার পে মনশ্চয় আল্লাহ েকর থদকবন।’ আহমদ মুসা বলল।
‘তাই থযন হয় োইয়া।’ বলল হাসান তামরে।
সািামসমা উপতযো থপমরকয় থবমরকয় এল ওরা।
থঝাকপর আোকল ওরা গামে লুমেকয় একসমেল।
গামেকত মগকয় উ ল আহমদ মুসারা।
তারা গামে ষ্টাটম থদবার আকগই হ াৎ তাকদর োকন এল আকরেমট গামে
ষ্টাটম থদবার েে।
আহমদ মুসা তাোল হাসান তামরকের মদকে। হাসান তামরে গামে থেকে
দ্রুত থবমরকয় েুটল রাস্তার মদকে। রাস্তায় মগকয় যখন থস থপৌেল থদখল এেটা গামে
রাস্তার এ পাকেরই মেেু পমশ্চকমর এেটা থঝাপ থেকে এেটা গামে থবমরকয় পূবম
মদকে েুটল।
হাসান তামরে েুটল তার গামের মদকে। গামেকত উক বসকত বসকত
বলল আমাকদর পাকের থঝাপ থেকে এেটা গামে থবমরকয় পূবম মদকে যাকি।
শুনকতই আহমদ মুসার দুক াকখ মবস্মকয়র এেটা ঝলে থখকল থগল।
কুমঞ্চত হকলা তার েপাল। গামে ষ্টাটম মদকত মদকত থস বলল, ‘আমাকদর পাকের
থঝাপ থেকে থবমরকয় একসকে?’ আহমদ মুসার েকেও মবস্ময়।
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‘হ্াাঁ োইয়া, রাস্তার এ পাকে গ মতমরকেে পমশ্চকমর এেটা থঝাপ থেকে
থবমরকয় এল গামেটা।’ বলল হাসান তামরে।
আহমদ মুসার গামে থবমরকয় একসকে রাস্তায়। তীর বরাবর থসা া রাস্তায়
থস থদখকত থপল সামকনর গামেটার থপেকনর লাল দুকটা আকলা।
‘ধরকত হকব গামেটাকে হাসান তামরে। গামেটা আমাকদর ফকলা েকর
এখাকন একসমেল মেনা তা থদখকত হকব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘না োইয়া, গামেটা যমদ আমাকদর ফকলা েকর এখাকন একস োেত
তাহকল আমরা যাওয়ার আকগ থস এোকব পালাত না। তকব আমার মকন হয় থোন
এেটা রহস্য আকে, যা আমম বুঝকত পারমে না।’
আহমদ মুসার গামের মেকডামমটাকরর োাঁটা দ্রুত উ কত লাগল সত্তর
থেকে আমে, আমে থেকে এেে। এেে মত্রকে োাঁটা মস্থর হকলা।
োাঁপকে গামে। েুকট লকে পাগকলর মত।
েম্পনরত থষ্টয়ামরং-হুইকল হাত থরকখ সামকন মস্থর দৃমষ্ট থফকল স্বগতেকে
আহমদ মুসা বলল, ‘তুমম ম ে বকলে হাসান তামরে। গামেটা আমাকদর ফকলা
েকর একল পালাত না। থোন োরকণ পালাকলও থপেকনর আকলা জ্বামলকয় রাখকতা
না।’
‘আমারও তাই মকন হয় োইয়া। মেন্তু োইয়া এই থঝাকপর আোকল
গামেটা এল থেন?’ বলল হাসান তামরে।
‘থসটাই থতা প্রশ্ন। সামকন ল, উত্তর পাওয়া যায় মেনা থদমখ।’ আহমদ
মুসা বলল।
ঝকের থবকগ লকে আহমদ মুসার গামে। সামকনর গামেমট আকগর থসই
এেই মধযম গমতকত লকে। সামকনর গামেটার অকনে োকে কল একসকে
আহমদ মুসার গামে।
‘আল্লাহর শুেমরয়া। গামেটা আমাকদর এেটুও সকন্দহ েকরমন হাসান
তামরে।’ বলল আহমদ মুসা।
গামেটার এেদম থপেকন কল একসকে আহমদ মুসার গামে। হ াৎ
গামেটার নাবাকরর উপর ন র পেকতই মকে উ ল আহমদ মুসা। দ্রুতেকে
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আহমদ মুসা বলল, ‘হাসান তামরে গামের নাবারটা থদখ। পলা থ ানসকে
উোকরর কে মম. মেক্টর রাইয়ার অমফকস থঢাোর সময় এই গামেটা থদকখমেলাম,
আবার থবরুবার সময়ও থদকখমেলাম গামেটাকে দাাঁমেকয় োেকত। আর এটা মেক্টর
রাইয়ার গামে নয় এবং থসামফয়া সুসাকনর গামেও নয়। যমদ তাই হয়, তাহকল
গামেটা অবশ্যই WFA এর হকব।’
োমল আহমদ মুসা। বলল হাসান তামরে, ‘ম ে োইয়া, মম. মেক্টর
রাইয়ার হকল থসটা সরোরী গামে হকতা। আর মমস সুসাকনর গামেকতা আমাকদর
সাকে হাসপাতাকল মগকয়মেল। সুতরাং আপনার অনুমানই ম ে োইয়া।’
আহমদ মুসা থোন েো বলল না। গামের গমত আেমস্মে আরও থবকে
থগল। মমমনট দুকয়কের মকধযই আহমদ মুসার গামে সামকনর গামেকে িস েকর
মেেুটা সামকন এমগকয় বাাঁে মনকয় গামেটাকে ব্লে েকর দাাঁোল।
গামেটা আহমদ মুসাকদর গামেকে পাে োটাবার থ ষ্টা েকর না থপকর
দ্রুত ঘুকর থপেন মদকে পালাবার থ ষ্টা েরল।
হাসান তামরকের পাকের ানালা থখালা মেল। যাকেকটর পকেট থেকে
মরেলবার তুকল মনকয়ই হাসান তামরে গুলী েরল।
পলায়নপর গামেটা তখনও থসা া হকয় সাকরমন। হাসান তামরকের গুলী
মগকয় মবে েরল গামেটার সামকনর াোর টায়ার। মুখ েুবকে পেল গামেটা।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে গামে থেকে থবমরকয় েুটল ঐ গামেটার
মদকে।
গামের আকরাহী থবমরকয় একসমেল গামে থেকে। পালাবার কে থদৌে
মদকয়মেল। হাসান তামরে ঝাাঁমপকয় পেল তার উপর।
মধয বয়সী থলােমট। মেন্তু থলােমটর মষ্টল থরাবকটর মত েক্ত এবং
থসরেকমরই েমক্ত। তাকে বাকগ আনকত সময় লাগল হাসান তামরকের।
অবকেকষ আহমদ মুসারা তাকে থটকন তুলল তাকদর গামেকত।
সময় থবমে মনল না। অল্প দূকরই রাস্তা থেকে থনকম এেটা থঝাকপর
আোকল এেটা ফাাঁো ায়গায় গামে দাাঁে েরাল। গামে থেকে নামাল থলােমটকে।
থলােমটকে দাাঁে েমরকয় গামেকত থহলান মদকয় দাাঁোল আহমদ মুসা।
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থলােমট রাকগ ফুসমেল। দাাঁমেকয়ই বকল উ ল, ‘থে থতামরা? আমাকে
এোকব আিমণ েরার অেম মে? মে াও থতামরা?’
বকল থলােমট তার থ াখ আহমদ মুসা ও হাসান তামরকের মদকে
তীক্ষè েরল। াাঁকদর আকলাকতই থস আহমদ মুসা ও হাসান তামরেকে োকলা
েকর থদখার থ ষ্টা েরল।
আহমদ মুসা বলল, ‘থবমে মেেু াই না। সািামসমা উপতযোয় মে
েরমেকল, তাই ানকত াই।’
‘সািামসমা উপতযোই আমম ম মন না।’ বলল থলােমট।
‘থেলমেন ম নত, তুমম ম নকব না থেন?’ আহমদ মুসা বলল।
থলােমট সকি সকি উত্তর মদল না। তার দুক াখ উক এল আহমদ মুসার
মদকে। থযন দৃমষ্ট আরও তীক্ষè েকর আহমদ মুসাকে আকরা গেীরোকব থদখার
থ ষ্টা েরকে। এে সময় বকল উ ল থস, ‘ও, তাহকল আহমদ মুসারাই থতামরা?’
‘আমার প্রকশ্নর বাব দাও।’ গক ম উ ল আহমদ মুসা।
‘থতামরা আমাকদর সবমনাকের মূল। থোন বাব থতামরা পাকব না।’
বলল থলােমট দৃঢ় েকে।
‘েো বলাকত আমরা ামন। থেলমেনকেও মুখ খুলকত হকয়মেল।’
আহমদ মুসা বলল।
থলােমট থহা থহা েকর থহকস উ ল। বলল, ‘থেলমেন থতামাকদর মেেুই
বকলমন। বলকল আমাকে প্রশ্ন েরারই দরোর হকতা না।’
আহমদ মুসা তার মদকে মরেলবার তুকল বলল, ‘নষ্ট েরার মত সময়
আমাকদর থনই। বল, থেখুল ইসলাম আহমদ মুহািাদ থোোয়?’
থলােমট আবার থহা থহা েকর থহকস উ ল। বলল, ‘ ামন থতামরা েো
বলাকত পার। মেন্তু লাে থতা েো বকল না।’
বকলই থলােমট তার এেটা আেুল োমকে ধরল। মে ঘটকে বুঝকত পারল
আহমদ মুসা।
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সকি সকিই আহমদ মুসা তার উপর ঝাাঁমপকয় পেল। থলােমটর হাত
মেমনকয় আনল তার মুখ থেকে। মেন্তু থদখল থলােমটর আেুল খামল। মনশ্চয়
আংমটটা থলােমটর মুকখ।
আহমদ মুসা তার মুকখ হাত মদকত মগকয় থদখল মুখ মেমেল। বুঝল,
সমতযই থলােমট লাে হকয় থগকে।
উক দাাঁোল আহমদ মুসা। বলল, ‘হাসান তামরে, পটামসয়াম
সাইনাইকডর আংমট মের তার হাকত। লাে থতা এখন আর েো বলকত পারকব না।
থদখ সা ম েকর মেেু পাও মেনা।’
আহমদ মুসা আবার মগকয় গামেকত থ স মদকয় দাাঁোল। মনটা খারাপ হকয়
থগকে আহমদ মুসার। মানুকষর ীবন-মৃতযু এত োোোমে! আর এেটা মমেযা
মবর্শ্াকসর কে মানুষ এমন অবলীলািকম ীবন মদকত পাকর! তাহকল তাকদর
তুলনায় মুসলমানরা েত থপেকন!
োবনায় ডুকব মগকয়মেল আহমদ মুসা। হাসান তামরকের েোয় তার
সমবত মফকর এল।
হাসান তামরে বলকে, ‘োইয়া ম োনা থলখা এেটা ম রকুট োো তার
োে থেকে উকল্লখ েরার মত মেেু পাওয়া যায়মন।’
‘ম রকুকট মে আকে?’ বলল আহমদ মুসা।
‘েকয়ে লাইন থলখা। এখকনা পেকত পামরমন।’ হাসান তামরে বলল।
থসা া হকয় দাাঁোল আহমদ মুসা। বলল, ‘দাও থদমখ।’
আহমদ মুসা ম রকুটমট হাকত মনকয় গামের থেতকর ঢুকে মগকয় পেকত
লাগল ুঃ
সুমলোন, আসকে সন্ধযায় ৭১ থব মষ্ট্রকট এস। এোকব লকত পাকর না।
বস েীষণ ক্ষুব্ধ। আমরা এখন ডু অর ডাই েম্ডেকন।’ -থডমেড থডমনম।
ম রকুটটা পকে আহমদ মুসা হাসান তামরকের মদকে তাোল।
আহমদ মুসা তার মদকে ম রকুটটা তুকল ধকর বলল, ‘পে।’
হাসান তামরে ম রকুটটা পকেই বকল উ ল, ‘আমাকদর পরবতমী গিবয
তাহকল ৭১ থব মষ্ট্রট।
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‘হ্াাঁ তাই।’
বকল আহমদ মুসা গামে ষ্টাটম মদল।
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৩
সাও থতারাহ দ্বীকপর আ্ডার গ্রাউ্ড থ লখানা।
থ লখানা বলা ম ে নয়। আসকল মবোল এে েনকসনকিেন েযাম্প
এটা। WFA-এর থনতা আ র ওয়াই মযান েত মনযমাতকন মনমষ্পষ্ট বন্দীকদর
মবদ্রুপ েকর বকল, ‘আল্লাহ নামে থতামাকদর কে মহাসােবকর মহাসুকখর থবকহশ্ত
সাম কয় থরকখকেন, থসখাকন যাবার আকগ থদা কখর স্বাদটা মনকয় যাও।’
আর বন্দীখানা বা েনকসনকিেন েযাম্পটা আ্ডার গ্রাউ্ড এই অকেম থয,
মাকঝ মাকঝ এ বন্দীখানা মামটর উপর থেকে আ্ডার গ্রাউক্ড থনকম আকস।
বন্দীখানাটার োদ ুকে বাগান। উপর থেকে থদখকল মকন হকব সুন্দর সবু
পমরিন্ন এেটা েূমমখ-। যখন বন্দীখানাটা আ্ডার গ্রাউক্ড কল যায়, তখন থতা
েোই থনই। থেউ উপর থেকে থদকখ হা ার থ ষ্টা েকরও বলকত পারকব না থয,
বাগানটা েৃমত্রম মেেু এবং এর মনক এে মবোল বন্দীখানা আকে। থেন এটা
দুমনয়ার অমদ্বতীয় থদা খখানা তার পকক্ষ আ র ওয়াই মযান যুমক্ত থদন থয,
আমরা এই থদা খখানার কে থয থটেনলম বযবহার েকরমে, মহটলার তার
েনকসনকিেন েযাকম্পর কে তা েল্পনাও েকরনমন। আকরেটা পােমকেযর েো
আ র ওয়াই মযান বকল োকে। থসটা হকলা, মহটলার মেকলন তস্বরা ারী, আর
আমরা দুমনয়ায় গণতন্ত্র প্রকমাট েরমে।
এেদল বন্দী বন্দীখানার ময়লা পমরষ্কার ও মা া-ঘসা েরমেল।
সপ্তাকহ এেমদন বন্দীখানা মা া ঘসা ও পমরষ্কার-পমরিন্ন েরা হয়।
সাও থতারাহ-এর বন্দীকদর কে সপ্তাকহর এ মদনমট বহুল আোমিত
মদন। ো েরকত মগকয় সবার এমদন এেত্র হবার সুকযাগ হয়। হাকত পাকয়
পরাকনা হয় নতুন থেেল। থেেল থদেফুট লবা হওয়ায় লা-কফরায় মেেুটা সুমবধা
হয়। সবক কয় বে েো পাকয় পরাকনা োাঁটার ুতা খুকল থনয়া হকয় োকে,
বন্দীকদর কে এই োাঁটার ুতা খুবই েয়ংের। ুতার সুখতলীকত বসাকনা োকে
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অমতসূক্ষè োাঁটার সামর। এই োাঁটা অতযি যন্ত্রণাদায়ে। এ ুতা পাকয় মদকয় হাাঁটা
থতা দূকরর েো দাাঁোকনাও যায় না। ুতা পাকয়র সাকে লে েরা োকে বকল
থখালাও যায় না। এ ুতা বন্দীকদর উপর মনযমাতকনর থক্ষকত্র নতুন সংকযা ন।
সমতয বমন্দখানাকে আ র ওয়াই মযান থদা কখ পমরণত েকরকে।
বন্দীকদর েবল ও োপে আরামদায়ে না হকলও েষ্টদায়ে মেল না শুরুর মদকে।
মেন্তু এখন েবল ও োপে-ক াপে হকয় দাাঁমেকয়কে আকরে েীমতর োরণ।
ওগুকলাকত োরকপাো াতীয় এে ধরকনর থপাোর বাসা। গাকয় মদকলই ওগুকলা
গাকয় কর থবোকত শুরু েকর এবং োমোকত োকে। তাোোও েবল ও োপেতথ াপে গাকয় মদকলই সবমাি ুলোকত শুরু েকর। েীষণ জ্বালা-যন্ত্রণায় েবল ও
থপাোে গাকয় রাখা খুবই েম ন হকয় দাাঁোয়। আবার প্র - েীকতর মকধয ওগুকলা
গা থেকে নামাকনাও যায় না। এে েয়ংের অবস্থার মধয মদকয় বন্দীকদর প্রমতমট
মুহূতম অমতবামহত হয়।
সুতরাং সাতমদকনর এই এেটা মদন তাকদর কে পরম আোক্সক্ষার,
যমদও এ মদন তাকদর থয ো টা েরকত হয় তা মিনার ও থমেরকদর ো । ৬
মদকন বন্দীখানায় থয মল-মূত্র ও ময়লা কম ৭ম মদকন তা পমরষ্কার েরকত হয়।
তবু পাকয় োাঁটার ুতা োকে না এবং মেন্ন ধরকনর োপে পরা যায় বকল এই
ো টাই সবার োকে পরম আরামদায়ে।
আ র ওয়াই মযাকনর মকত সপ্তাকহর সপ্তম মদনকে মেেুটা আরামদায়ে
েরা হকয়কে েয়মদকনর েষ্টকে তীব্র েকর থতালার কে। েষ্ট অেযাকস পমরণত
হকল েষ্ট েকম যায়। এটা যাকত না হয় এ কেই আ র ওয়াই মযাকনর এই
বযবস্থা।
এেদল বন্দী এেটু সুকযাগ থপকয় আলাপ েরমেল। ইকন্দাকনমেয়ার
এে ন বন্দী োো ইংকর ীকত ম কেস েরল তুরকষ্কর এে ন বন্দীকে, ‘মম.
বায়ার গত সপ্তাকহ আপনার োে থেকে বযাপারটা ানার পর থেকেই আমম
োবমে। আমার মকন হকি মে াকনন, দুমনয়ার এ থদা খখানাটা মুসলমানকদর
প্রায়মশ্চত্ত েরার থেষ মনম ল। মুমক্তর সূকযমাদয় খুব সামকনই।’
‘থোন বযাপারটা মম. হামদ আমর?’ বলল ালাল বায়ার।
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ালাল বায়ার তুরকষ্কর এেটা মুসমলম যামরমট ফাক্ডর প্রধান। তুরষ্ক
মেমত্তে এ ফা্ডমট থগাটা দুমনয়ায় মবোন মবষয়ে মেক্ষার উন্নয়কন ো েকর।
থসই সাকে অসহায় মেন্তু প্রমতোবান এমন মুসমলম মেক্ষােমীকদর আমেমে সহায়তা
দান েকর। আ র ওয়াই মযাকনর WFA এই ফা্ড ধ্বংকসর এে অংে মহকসকব
ালাল বায়ারকে মেডোপ েকরকে। তার মবরুকে অমেকযাগ হকলা মেক্ষাসহায়তার নাকম তার ফা্ড ইসলামী থরাঁকনসা তো মুসলমানকদর মকধয মহংসা
উেীপ্ত েরার ো েরকে।
আর ইকন্দাকনমেয়ার হামদ আমর ‘মলমেং মস্ক মুেকম্ট’ বা ‘মসম দ
আবাদ আকন্দালন’-এর থনতা। এ আকন্দালকনর ো হকলা, মসম দ সংস্কার েরা,
মসম কদ পাাঁ ওয়াক্ত নামাক র বযবস্থা েরা এবং মসম দকে এলাোর োমিেৃিলার থেকন্দ্র পমরণত েরা। আ র ওয়াই মযাকনর ওয়ার্ল্ম মফ্রডম আমমম
(WFA)-এর োকে এটা খুবই আপমত্তের মকন হকয়কে। হাদী আমরকে মেডোপ
েরা হকয়কে এই অমেকযাকগ থয, থস সাম্প্রদাময়েতাকে উেীপ্ত েকর সন্ত্রাসবাদকে
সাহাযয েরকে। তার োকে এখন দাবী েরা হকি তার নেমক্তর এেটা পূণম
তামলো।
‘থেন মকন থনই, আপমন বকলমেকলন দুমনয়ার এই থদা খখানায়
আমাকদর ইকন্দাকনমেয়ার মপতৃস্থানীয় আহমদ সুেকনমর বংেধর থমাহািদ সুেকনমর
সাকে রকয়কেন আপনাকদর মপতা োমাল আতাতুকেমর উত্তর সুরী োমাল
সুলাইমান, মমসকরর বাদোহ ফারুকের প্রতযক্ষ বংেধর আবদুল্লাহ ফারুে,
মলমবয়ার বাদোহ ইদমরকসর উত্তরসূরী আহমদ আল থসনুমস, তুরকষ্কর থেষ
খমলফা আবদুল হামমকদর উত্তর-পুরুষ ওসমান আবদুল হামমদ, ইরাকনর থর াোহ
পাহলবীর বংেধর থমাহািদ আলী থর া এবং থেকনর থসানালী ইমতহাকসর
মনমমাতা ওমাইয়া োসেকদর ধ্বংসাবকেকষর সপ্তদে পুরুষ আবদুল রহমান।
দুমনয়ার এই থদা খখানায় এাঁকদর ঐমতহামসে এই সকিলন োেতালীয় বলা
যাকব, মেন্তু আমার মকন হকয়কে এটা আল্লাহ তাআলারই এে পমরেল্পনা। এই
সাত বযমক্ত ঐমতহামসে থয সাত বযমক্তর উত্তরসূরী, থসই সাত বযমক্তকে আল্লাহ
তাকদর মন মন থদকে সব দ--মুক-র েতমা বামনকয়মেকলন, মেন্তু তারা ামত
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গ কনর পমরবকতম ামতকে মব াতীয়কদর হাকত তুকল মদকয়কেন। এই ঐমতহামসে
সাকতর পাকপরই প্রায়মশ্চত্ত েরকত একসকেন আপনারা, বলা যায় থসই সাত নই
এখন দুমনয়ার এই থদা খখানায়।’ বলল হামদ আমর।
দুঃকখর মকধযও হাসল ালাল বায়ার। বলল, ‘আপমন মৎোর এেটা
ইকুকয়েন েকরকেন। মেন্তু মুমক্তর সূকযমাদয় আপমন থোোয় থদখকত থপকলন?’
‘ম ে থদখকত পাইমন। েল্পনার মদগকি তৃতীয় নয়ন মদকয় অবকলােন
েরমে। অকনে খবর এ থ লখানার বাতাকসও োসকে। তার এেমট হকলা, আহমদ
মুসা আক ারস দ্বীপপুকে একসকেন। আহমদ মুসা আল্লাহর এমন এে বান্দাহ
যাকে সংগ্রাম এবং সাফলয অনুসরণ েকর োকে।’
‘হ্াাঁ, হ্াাঁ, আহমদ মুসার েো আমমও শুনলাম। েকয়ে মমমনট আকগ
আমাকদর োমাল সুলাইমান ও ওসমান আবদুল হামমদ বলল থয, আহমদ মুসা
থতরমসকয়রা দ্বীকপ WFA-কে মবধ্বস্ত েকর ‘হারতা’ দ্বীকপ একসকেন।’ বলল
ালাল বায়ার।
‘সমতয? োর োে থেকে তারা ানকলন?’ হামদ আমর আনকন্দ থ াখ
উজ্জ্বল েকর বলল।
‘ফ্রাে থেকে সাংবামদে বুকমদীন মবল্লাহকে ওরা ধকর একনকে। তাাঁর োে
থেকেই এরা শুকনকেন।’ বলল ালাল বায়ার।
‘বুকমদীন মবল্লাহ? আলক মরয়ার মপতৃস্থানীয় থবন থবল্লাহর মে থেউ?’
ম োসা হাদী আমর-এর।
‘শুনলাম, শুধু থবন থবল্লাহ নয়, আলক মরয়ার দীঘম মদকনর োসে হুয়ারী
বুকমদীকনর বংকের সাকেও মতমন সম্পমেমত। মতমন থযমন থবন থবল্লাহর ‘থগ্রট থগ্রট
গ্রা্ড সান’, থতমমন মতমন হুয়ারী বুকমদীকনরও থগ্রট থগ্রট গ্রা্ড-ডটাকরর স্বামী।’
স্থান-োল-পাত্র েুকল মগকয় হাদী আমর হাততামল মদকয় উ ল। বলল উচ্চ
স্বকর, ‘তাহকল বংেীয় প্রায়মশ্চত্ত েরার সংখযা আট-এ দাাঁোল। আর বুকমদীন
মবল্লাহ প্রায়মশ্চত্ত েরকবন দু কন.............’
েো থেষ েরকত পারল না হাদী আমর। পাে থেকে উমেত বাকঘর মত
মহং¯ুর গ কম ন তার ে্ থেকম থগল। মুখ মফমরকয় থদখল, দু ন তাকদর মদকে
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থতকে আসকে। োাঁকধ তাকদর থষ্টনগান, হাকত থপকরে মবোকনা বযাটন। এই বযাটন
থষ্টনগাকনর গুলীর থ কয় েয়াবহ। থষ্টনগান মনমমকষই মানুষকে থমকর থফকল, মেন্তু
থপকরে মবোকনা বযাটকনর প্রহার মৃতযু র থ কয়ও েীমতের ও অসহনীয়। এই
থপকরে মবোকনা বযাটন WFA-এর মনযমাতন-অকস্ত্রর তামলোয় আকরেমট নতুন
সংকযা ন।
হাদী আমররা ার ন দাাঁমেকয় গল্প েরমেল।
বযাটনধারী দু ন একস ার নকে একলাপাোেী প্রহার শুরু েকর মদল।
ালাল বায়ার ও হাদী আমরকে সবক কয় মনদময়োকব প্রহার েরকত লাগল। েীঘ্রই
রকক্তর মপক্ড পমরণত হকলা দুমট থদহ। অে দুমট থদহও রক্তাক্ত অবস্থায় মামটকত
লুমটকয় পকেমেল।
অোে বন্দীরা ারমদে থেকে সামরবেোকব এমগকয় আসমেল রকক্তর
মপক্ড পমরণত হওয়া তাকদর সােীকদর মদকে।
এমন ঘটনা বন্দীখানার সাধারণ বযাপার। সুকযাগ থপকল একে অপরকে
থসবা-শুশ্রুষা েকর োকে বন্দীরা।
বযাটনধারীরা তাকদর রক্ত¯œুাত বযাটন থফকল মদকয় হাকত মনকয়মেল
থষ্টনগান।
এ সময় ারমদকে এেটা গম্ভীর েে ধ্বমনত হকলা, ‘ধেবাদ ঈর্শ্করর
সিান প্রহরীরা। ার ন বন্দীকে োক র সময় অো েরার োমস্ত মহসাকব থয
রকক্তর থপাোে পমরকয়ে থস কে থতামাকদর ধেবাদ। এখন বে এেমট সাকেমল
দাও ওকদর ারমদকে। েকয়েটা থ য়ার সাম কয় দাও রকক্তর থপাোে পরা
ার কনর সামকন।
মবখযাত নতুন থমহমান মনকয় আমরা আসমে।
রক্তােুত হাদী আমরকদর সামকন েকয়েটা থ য়ার উক এল।
তার সাকে উপর থেকে থনকম এল এেটা মসাঁমে। মসাঁমে মদকয় থনকম এল
রা পুরুকষর সা সো পমরমহত এে ন দীঘমোয় মানুষ। থস একস বসল
মসংহাসকনর মত এেটা সুন্দর থ য়াকর।
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তার পকরই থনকম এল সকফদ শ্মশ্রুওয়ালা স্বগমীয় থ হারার এে ন
থলাে। তাকে ধকর নামমকয় মনকয় একসমেল আকরে ন। তাকে বসাকনা হকলা
মসংহাসনােৃমত থ য়াকরর সামকনর এেটা থ য়াকর। থস থনকম আসকতই বন্দীকদর
মকধয গুেন শুরু হকয় মগকয়মেল। থেউ থেউ উক দাাঁমেকয়মেল। মেন্তু এে ন প্রহরী
ম ৎোর েকর উ ল, ‘থেউ েো বলকব না, থেউ নেকব না। মদ্বতীয়বার আকদে
থদয়া হকব না।’
বন্দীরা সব ুপ েরল। মেন্তু সেকলর থ াকখ-মুকখ মবস্ময় ও থবদনার
োপ।
সকফদ শ্মশ্রুওয়ালা স্বগমীয় থ হারার থলােমটই থেখুল ইসলাম আহমদ
মুহািাদ। ইমন মামেমন যুক্তরাষ্ট্র মেমত্তে ‘আি মামতে মহউমযান থডেলপকম্ট এ্ড
এইডস ফর অকপ্রসড’ (IHDAAFD)-এর প্রধান। তাকে মেডোপ েকর সাও
থতারাকহ আনা হকয়কে।
থেখুল ইসলাম বসার পর মসাঁমে মদকয় থনকম এল মাঝবয়সী েম ন
থ হারার এে ন থলাে। থস বসল থেখুল ইসলাকমর ডান পাকে মুকখামুমখ।
মসাঁমে মদকয় প্রেম থনকম আসা মসংহাসনােৃমতর থ য়াকর বসা রা মসে
থপাোকের থলােমট আ র ওয়াই মযান। আর সবমকেষ থনকম আসা েক ার
থ হারার থলােমট থবক্টা থবমগন। আ র ওয়াই মযাকনর নতুন অপাকরেন ীফ।
সবাই একস বসকল আ র ওয়াই মযান তার মসংহাসকন নকে- কে থসা া
হকয় বসল। তাোল রক্ত মপক্ডর মত পকে োো ার কনর মদকে।
ওকদর গা থেকে তখনও রক্ত ঝরকে। োতরাকি ওরা যন্ত্রণায়। ওকদর
এে ন ‘পামন’ ‘পামন’ বকল মবলাপ েরকে।
আ র ওয়াই মযাকনর দৃমষ্ট তার প্রমতই মনবে হকলা। বলল, ‘তধযম ধর
হামদ আমর। দুমনয়ার পামন থখকয় মে হকব, থবকহেকতর েরাবন তহুরা থতামাকদর
কে অকপক্ষা েরকে।’
বকলই তাোল এে ন প্রহরীর মদকে। বলল, ‘যাও হাদী আমরকে এে
গ্লাস পামন থদমখকয় মফমরকয় মনকয় এস।’
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োমল আ র ওয়াই মযান। হাসল এেটু। তারপর ারমদকে বসা
বন্দীকদর মদকে এেবার থ াখ ঘুমরকয় মনকয় বলল, ‘থতামরা মবমস্মত হকয়ে থেখুল
ইসলাকমর মত মবখযাত এে ন নকসবে ও সেকলর শ্রোো ন থলােকে থেন
আমরা দুমনয়ার এই থদা কখ মনকয় এলাম। োরণ এেটাই থসটা হকলা, যারা
আমাকদর বন্ধু নয়, তারাই আমাকদর েত্রু। থেখুল ইসলাম সব মানুকষর বন্ধু, মেন্তু
আমাকদর বন্ধু হকত রা ী হনমন। তাই মতমন এখাকন।’
এেটু থেকমই আ র ওয়াই মযান তার থ াখ থেখুল ইসলাকমর মদকে
ঘুমরকয় মনল।
থেখুল ইসলাম থদখমেল ারমদকের বন্দীকদর। বন্দীকদর অমধোংেই
মবখযাত থলাে এবং থেখুল ইসলাকমর পমরম ত। প্রেকম তার মবস্মকয়র পালা।
তাহকল মনকখাাঁ বকল প্র ামরত সবাইকে এখাকন একন বন্দী রাখা হকয়কে! এ সবই
WFA -এর ো ! তার মন থোঁকদ উ ল সেকলর অবস্থা থদকখ। মবকেষ েকর হাদী
আমরকদর অবস্থা তাকে মদকেহারা েকর তুলল। মবকেষ েকর ালাল বায়ার ও
হাদী আমর দু কনই তার খুব মপ্রয় বযমক্ত।
‘ নাব থেখুল ইসলাম, আপমন সবই থদখকলন এবং থদখকেন, এখন
বলুন আপমন আমাকদর সহকযামগতা েরকত রা ী মেনা।’ বলল আ র
ওয়াই মযান থেখুল ইসলামকে লক্ষয েকর।
‘নতুন থোন সহকযামগতার মবষয় হকল বলুন।’ থেখুল ইসলাম বলল
মনমলমপ্ত ও মনরুত্তাপ েকে।
‘আমাকদর প্রকয়া কনর েো আবার বলমে। এে. আপনার ‘মহউমযান
থডেকলপকম্ট’ ও ‘এইড ফর অকপ্রসড’ থপ্রাগ্রাকম যারা সাহাযয েকর আসকে
তাকদর এেটা পূণম তামলো আমরা াই। দুই. েুটমনে তার ডকুকম্টগুকলা
থোোয় লুমেকয় থরকখকে, তারও সন্ধান আমাকদর প্রকয়া ন।’ েক্ত মেন্তু োি েকে
বলল আ র ওয়াই মযান।
থেখুল ইসলাম তার থ য়াকর থসা া হকয় বসল। বলল ধীর েকে,
‘তামলো আপনার প্রকয়া ন থনই, সুতরাং তা আপনারা পাকবন না, এ েো আকগই
বকলমে। আর মম. োমাল সুলাইমানকদর েুটমনে-এর ডকুকম্ট সম্পকেম আমম
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মেেুই ামন না। তারা আমার পমরম ত, মাকঝ মাকঝই তাকদর সাকে আমার েো
হকয়কে, মেন্তু ডকুকম্ট মনকয় থোন েো থোন মদন হয়মন, এ েোও আমম
আপনাকদর বকলমে।’
‘তামলোর প্রকশ্ন পকর আসমে নাব। ডকুকমক্টর বযাপাকর আপনার েো
যমদ থেষ হয়, তাহকল এ ডকুকমক্টর খবর থে ানকব নাব। োমাল সুলাইমানরা
মনশ্চয়?’ বলল আ র ওয়াই মযান।
‘তা অবশ্যই ানকব।’ থেখুল ইসলাম বলল।
‘তাহকল দয়া েকর ওকদর বকল মদন থযন ডকুকম্টগুকলা থোোয় তা
আমাকদর বকল থদয়।’ বলল আ র ওয়াই মযান।
‘েুটমনে ধ্বংস হবার সাকে সাকে ওকদরও অিধমান ঘকটকে। ওরাও মে
তাহকল আপনার এখাকন বন্দী?’ থেখুল ইসলাম বলল।
‘হ্াাঁ, ওরাও আমার এ থদা খখানার মবকেষ থমহমান। এখমন ওকদর
মনকয় আসা হকি। তারা আপনাকে শ্রো েকর। আপমন ওকদর রা ী েরান।’ বলল
আ র ওয়াই মযান।
আ র ওয়াই মযাকনর েো থেষ হকতই তাকদর এবং হাদী আমরকদর
মাঝখাকন েয় সাত বগমফুকটর এেটা থসল মটউব উক এল। তার মকধয োমাল
সুলাইমানসহ েুটমনকের ওরা েয় ন দাাঁমেকয়।
থসল মটউবমট থমকঝর সমািরাকল একস মস্থর হকতই থসকলর ারমদকের
প্রা ীর আবার মনক মফকর থগল। উন্মুক্ত থমকঝর উপর দাাঁোকনা োমাল
সুলাইমানরা েয় ন।
ওকদর েয় কনরই মবধ্বস্ত অবয়ব। থেকে পো স্বাস্থয। দূবমল থদহ। মেন্তু
থ াখ-মুকখ তাকদর সুস্থতার অদ্ভুত দুযমত ও আত্মমবর্শ্াকসর অপরূপ আকলা।
োয়খুল ইসলাম এে দৃমষ্টকত তামেকয়মেল ওকদর সাত ন অেমাৎ োমাল
সুলাইমান, আবদুল্লাহ আল ফারুে, আহমদ আল থসনুমস, ওসমান আবদুল
হামমদ, থমাহািদ আলী থর া, থমাহািদ সুেণম, আবদুল রহমান উমাইয়া-এর
মদকে। ওকদর অবস্থা থদকখ অির থোঁকদ উক মেল থেখুল ইসলাকমর। হতাো ও
দূবমলতা একস তাকে থ কপ ধকরমেল ারমদে থেকে। মেন্তু ওকদর থ াখ-মুকখর
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মদকে তামেকয় দূবমলতা ও হতাো মুহূকতম মবদায় মনল তার। োন্নার বদকল উেীপ্ত
হকয় উ ল তার মন। থযন ওকদর থ াখ-মুকখর দীমপ্তকত মূমতমমান হকয় উক কে দয়ালু
আল্লাহর অকেষ দয়া।
আত্মমবর্শ্াকসর আকলা মফকর এল থেখুল ইসলাকমর থ াকখ-মুকখও।
আ র ওয়াই মযান থেখুল ইসলামকে বলল, ‘আপমন ওকদর থবাঝান।
টুইনটাওয়ার ধ্বংকসর অিরাকলর ঘটনা সম্পকেম থয দমললপত্র ওরা সংগ্রহ েকরকে,
তা আমাকদর মদকয় মদে।’
মবস্ময় ফুকট উ ল থেখুল ইসলাকমর থ াকখ-মুকখ। বলল, ‘টুইনটাওয়ার
ধ্বংকসর অিরাকলর ঘটনা মে? থস ঘটনা সম্পমেমত ডকুকম্ট আপমন থেন ান?’
বলল থেখুল ইসলাম আ র ওয়াই মযানকে লক্ষয েকর।
আ র ওয়াই মাকনর দুক াখ জ্বকল উ ল। বলল, ‘আপনাকে এখাকন
আনা হকয়কে প্রশ্ন েরার কে নয়, প্রকশ্নর উত্তর থদবার কে। আপনাকে যা
বকলমে তাই েরুন।’
আ র ওয়াই মযাকনর েো থেষ না হকতই ওকদর ৭ কনর এে ন
ওসমান আবদুল হামমদ বকল উ ল, ‘মুহতারাম, উমন বাব থদকবন মে েকর? ঐ
ষেযন্ত্রোরীরাই মনউইয়কেমর মলবামটম ও থডকমািামস টাওয়ার ধ্বংস েকর
মুসলমানকদর ঘাকে ামপকয়মেল, এ েোই আমরা মাকন েুটমনে প্রমাণ েরকত
যামিলাম। দমলল মেেু আমরা উোরও েকরমে। এটাই আমাকদর অপরাধ।’
মবস্মকয় মবকফামরত হকয় উক কে থেখুল ইসলাকমর দুই থ াখ। এই তেয
তার োকে খুবই নতুন। পত্র-পমত্রোয় এ ধরকনর মেেু খবর প্রোমেত হকয়মেল
েুটমনে ধ্বংকসর ফকলা-আপ মহসাকব। মেন্তু থস মবষয়টাকে থেউই থতমন গুরুত্ব
থদয়মন, োরণ টুইন টাওয়ার ধ্বংকসর পরও এ ধরকনর আেংো ও সম্ভাবনার েো
নানাোকব প্রোমেত হকয়মেল। যা গুরুত্ব না পাওয়ায় আপনাকতই থেকম মগকয়মেল।
মেেু বলার কে মুখ খুকলমেল থেখুল ইসলাম। মুকখর মকধযই েো তার
থেকম থগল। থদখল থস, আ র ওয়াই মযাকনর ইংমগকত এে ন প্রহরী থপকরে
মবোকনা এেটা বযাটন হাকত ঝাাঁমপকয় পকেকে ওসমান আবদুল হামমকদর উপর।
মুহূকতমই তার থদহ রক্তােুত হকয় উ ল। পকে থগকে থস। থোয়া অবস্থায়ই তাকে
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থপটাকনা হকি। অবাে বযাপার। মুকখ থোন অমেবযমক্ত থনই ওসমান আবদুল
হামমকদর। তার থ াখ বন্ধ। োন হারাল নামে থস। আাঁৎকে উ ল থেখুল ইসলাম।
আ র ওয়াই মযাকনর মদকে তামেকয় অকনেটা অনুকরাকধর েকে বলল, ‘এই
ববমরতা োমান মম. ওয়াই মযান।’
‘আপমন ওকদর বলুন ডকুকম্টগুকলা থোোয় তা বলকত। সংকগ সংকগই
অপাকরেন থেকম যাকব।’ বলল আ র ওয়াই মযান মনমলমপ্ত েকে।
থেখুল ইসলাম মেেু বলার কে মুখ খুকলমেল, তার আকগই োমাল
সুলাইমান বকল উ ল, ‘মুহতারাম থেখুল ইসলাম, আপমন এই ষেযন্ত্রোরী
দুবৃমত্তকদর থোন সহকযামগতা েরকবন না। আর আমরা মকর থগকলও ডকুকমক্টর
েো বলব না। আমরা থয থোন পমরণমতর কে প্রস্তুত। আল্লাহ োো একদর থোন
েৃপা আমাকদর োময নয়। মুসলমানকদর েৃপা েরার থোন থযাগযতাই এরা রাকখ
না।’
োমাল সুলাইমাকনর েো থেষ না হকতই গক ম উক কে আ র
ওয়াই মযান। তার দুক াকখ আগুন। গক ম উক ই থস ইংমগত েকরকে আকরে ন
প্রহরীকে। সংকগ সংকগই থস প্রহরী থপকরে মবোকনা থসই বযাটন হাকত েুটল
োমাল সুলাইমাকনর মদকে।
অকন্ধল মতই একলাপাোেী বযাটন া ম শুরু েরল োমাল সুলাইমাকনর
উপর। প্রমতমট আঘাকতই োমাল সুলাইমাকনর থদহ থেকে রক্ত ঝরণাধারার মত
মফনমে মদকয় থবরুকত লাগল।
েকয়খ মুহূকতমর মকধযই োমাল সুলাইমাকনর থদহ মামটকত আেকে পেল।
রকক্তর লাল রংকয় ঢাো পকে থগল োমাল সুলাইমাকনর থদহ।
ওসমান আবদুল হামমকদর মতই োমাল সুলাইমাকনর মুখ থেকে এেমট
েেও থবরুকলা না। দাাঁত মদকয় থ াাঁট োমকে থ াখ বন্ধ েকর মামটকত পকে আকে
থস।
অসহনীয় এই দৃশ্য থেকে বাাঁ ার কে থ াখ বন্ধ েকরকে থেখুল
ইসলাম। থবদনায় মুখ তার নীল হকয় থগকে।

গুলাগ থেকে টুইনটাওয়ার

72

থেখুল ইসলামকে লক্ষয েকর আ র ওয়াই মযান েক ার েকে বলল,
‘থ াখ বন্ধ রাখকল বাইকরর ঘটনা বন্ধ োেকব না থেখুল ইসলাম। থ াখ খুলুন।
ওকদর থবাঝান।’
থ াখ খুলল থেখুল ইসলাম। বলল, ‘আমম েকয় থ াখ বন্ধ েমরমন মম.
ওয়াই মযান। মানুকষর এই ববমরতা সমতযই অসহনীয়। আর ওকদর থবাঝাবার
েো বলকেন। থেন ওরা বুঝকব, যমদ থস বুঝটা ামতর স্বাকেমর মবরুকে হয়। যারা
েয়কে য় েরকত পাকর, হুমমে, মনযমাতন ইতযামদকত তাকদর মেেুই হয় না। মন
থ াকখই থতা তা থদখকেন।’
হাসল আ র ওয়াই মযান। বলল, ‘যারা মনক র উপর মনযমাতনকে হামস
মুকখ সহ্ েরকত পাকর, তারাই আবার অকনে থক্ষকত্র অকের উপর মনযমাতন সহ্
েরকত পাকর না, থেকে পকে।’
েো থেষ েকরই এে ন প্রহরীর মদকে থ কয় বলল, ‘তুমম থেখুল
ইসলামকে ওকদর োকে মনকয় যাও। রেীন সাক একেও সা াও। থদমখ বযাটারা
মুখ থখাকল মেনা।’
সকি সকি প্রহরীমট েুকট এল থেখুল ইসলাকমর োকে। প্রহরী তাকে
ধরকত যাকব এসময় থেখুল ইসলাম বলল, ‘ধকর মনকত হকব না, আমম মনক ই যামি
থযখাকন মনকত াও।’
‘অত বোই েকরা না থেখুল ইসলাম, তুমম থোন মদন আেুকলর আঘাতও
খাওমন, এই থদা খী বযাটন- া ম থখকয় তুমম হামতর মত ম ৎোর েরকব। থস
ম ৎোর ওকদর মুখ খুলকত বাধয েরকব।’ বলল আ র ওয়াই মযান া্ডা স্বকর।
‘থতামার েো ম ে মেল আ র ওয়াই মযান মেেুক্ষণ আকগ পযমি।
এখন আর থস অবস্থা থনই। আমম মেক্ষা মনকয়মে এই থেকলকদর োে থেকে। সারা
ীবকনর মবদযা আমাকে যা থেখায়মন, তা আমম মেকখমে থেকলকদর দীপ্ত থ হারা
থদকখ এবং থয থোন েষ্ট য় েরার তধযময থদকখ। তুমম এেবার পরীক্ষা েকর থদখ
আ র ওয়াই মযান।’ পােকরর মত েক্ত আর া্ডা স্বকর েোগুকলা বকল থেখুল
ইসলাম হাাঁটকত শুরু েরল।
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এ সময় থবক্টা থবমগন উক এল তার আসন থেকে। বন্দীকদর সামরকত
বসা নতুন বন্দী সাংবামদে বুকমদীন মবল্লাহর মদকে ইংমগত েকর আ র
ওয়াই মযাকনর োকন মফসমফস েকর বলল, ‘থেখুল ইসলাম আমাকদর থেষ
তুরুকপর তাস। সবকেকষর কে তাকে থরকখ সাংবামদে বুকমদীন মবল্লাহকে থটষ্ট
েরকত পামর আমরা। সাংবামদে বুকমদীন মবল্লাহ েুটমনে ধ্বংকসর আকগর ও
পকরর ঘটনার সাকে সব থ কয় থবমে সংমিষ্ট।’
েো শুকন এেটু োবল আ র ওয়াই মযান। তার থ াকখ-মুকখ হামসর
থরখা ফুকট উ ল। বলল, ‘তুমম ম ে বকলে থবমগন। মনকয় এস বুকমদীন মবল্লাহকে।’
থবক্টা থবমগন উক একগাল তার ডান পাকের বন্দীর সামরর মদকে।
আ র ওয়াই মযান থেখুল ইসলামকে বলল, ‘আপমন ওখাকনই ওকদর
োকে বসুন। আপনার টামমটা এেটু পকর। সাংবামদে বুকমদীন মবল্লাহ আমাকদর
থদা খখানার বামসন্দা মহকসকব আপনার মসমনয়ার। তার দাবীটাই আকগ।’
থবক্টা থবমগন মনকয় এল সাংবামদে বুকমদীন মবল্লাহকে। বুকমদীন
মবল্লাহর থ হারায় গাম্ভীযম। মেন্তু মুকখ েকয়র ম হ্ন থনই।
বুকমদীন মবল্লাহ আসকতই আ র ওয়াই মযান তাকে থেখুল ইসলাকমর
থরকখ যাওয়া থ য়াকর বসকত বলল।
থবক্টা থবমগন তার থ য়াকর বকসকে।
বুকমদীন মবল্লাহ থসই মনকদমমেত থ য়াকর মগকয় বসল।
বুকমদীন মবল্লাহ বসকতই আ র ওয়াই মযান হালো েকে বলল, ‘তুমম
থতা সাংবামদে, আমাকদর েো শুনকল। থতামার মতামত বলার মত মেেু আকে?’
‘অমমত বলোলী বাঘ মেোর ধকরও তাকে বাকগ আনকত পারকে না,
এটাই বুঝলাম আমম।’ বলল বুকমদীন মবল্লাহ।
‘ মৎোর, মৎোর। থতামার উপমা এেে’োগ ম ে। মকন হকি তুমম
খুব বুমেমান থেকল। থয সাহাযয আমরা ামি, থস সাহাযয তুমম েরকত পারকব।’
তৎক্ষণাৎ উত্তর মদল না বুকমদীন মবল্লাহ। মাো মন ু েকরকে থস। থযন থস
গেীর োবনায় পকেকে।
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খুমেকত উজ্জ্বল হকয় উ ল আ র ওয়াই মযাকনর মুখ। থস মনমশ্চত বুঝল
বুকমদীন মবল্লাহর োকে মূলযবান তেযমট আকে, না হকল সংকগ সংকগই থস অস্বীোর
েরকতা। বুকমদীন মবল্লাহর েেঅ বলকত থদমর থদকখ উদগ্রীব েকে আ র
ওয়াই মযান বকল উ ল, ‘বুকমদীন মবল্লাহ আমাকদর সাহাযয ের। আমরা সাহাযয
াই থয থোন মূকলয।’
মুখ তুলকলা বুকমদীন মবল্লাহ। বলল গম্ভীর েকে, ‘আমম আপনাকদর
সাহাযয েরব। মেন্তু এই অমূলয তকেযর কে আমম মে মূলয পাব?’
থেখুল ইসলাম েোগুকলা শুনমেল। োমাল সুলাইমানসহ সবার োকনই
েোগুকলা থপৌকেমেল। বুকমদীন মবল্লাহর থেষ েো োমাল সুলাইমাকনর োকন
থপৌেকতই নকে উ ল োমাল সুলাইমাকনর রক্তমপ্ড আোকরর থদহ। অকনে েকষ্ট
মাো তুলল থস। বলল থস বুকমদীন মবল্লাহকে লক্ষয েকর, ‘মম. মবল্লাহ টাোর কে
ামতর এতবে সবমনাে েরকবন না। একদর আপমন থ কনন না। ডকুকম্টগুকলার
খবর ওকদর মদকলও ওরা আপনাকে বাাঁ কত থদকব না। থোন মুসলমাকনর প্রমতই
তাকদর আস্থা থনই।’
িাি েে োমল োমাল সুলাইমাকনর।
োমাল সুলাইমান োমকতই আ র ওয়াই মযান বকল উ ল, ‘মবল্লাহ এ
েয়তানকদর েো মবর্শ্াস েরকব না। একদর দুেমাকগযর সাকে সব মুসলমানকে
োকত াকি, থতামাকেও োকত পারকল ওরা খুমে হয়। আমরা থতামার মত
মাকন োমাল আতাতুকেমর মত মুসলমানকদর বন্ধু। এটা তুমম মনক ই থদখকত
পাকব।’
আ র ওয়াই মযাকনর েো থেষ হবার সকি সকি বুকমদীন মবল্লাহ বকল
উ ল োমাল সুলাইমানকে লক্ষয েকর, ‘মম. সুলাইমান আমম থোন প্রোর
সাম্প্রদাময়েতার মকধয থনই। আমাকে থদাষ থদকবন না। আমম আপনা পূবম পুরুষ
োমাল আতাতুকেমর অনুসারী। আমম মকন েমর টুইনটাওয়ার ধ্বংকসর মবে বের
পর এ মনকয় সাম্প্রদাময়ে সংঘাত বাধাবার থোন যুমক্ত থনই। সুতরাং
ডকুকম্টগুকলা ওকদর হাকত তুকল মদকয় এ সংঘাত-সম্ভাবনার ইমত ঘটাকত াই।
একত আপনাকদরও উপোর হকব, উপোর হকব আপনাকদর পমরবারগুকলার।
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াকনন, আপনাকদর পমরবার সাবমক্ষমণে উকদ্বগ মনকয় মেোকব পামলকয় থবোকি?
আমম ওকদরকেও বাাঁ াকত াই।’
োমল বুকমদীন মবল্লাহ।
‘আমাকদর এবং আমাকদর পমরবার মনকয় আপনাকে োবকত হকব না মম.
মবল্লাহ। আ র ওয়াই মযান আপনার কে েতটা েরকবন ামন না, মেন্তু
আমাকদর কে আল্লাহ আকেন। তাাঁর উপর আমরা মনমশ্চত েরসা েরকত পামর।
ইমতহাস বকল, অসাম্প্রদাময়ে থসক থেউই অতীকত লােবান হয়মন, আপমনও
হকবন না মম. মবল্লাহ।’
‘আমমও বলমে ইমতহাসও বলকব। থসটা থদখার কে আ র
ওয়াই মযান আপনাকদর ীমবত রাখুন, এটা আমম াইব।’ বলল বুকমদীন
মবল্লাহ।
‘হ্াাঁ, মবল্লাহ। অিত থতামার ইমতহাস তারা থদকখই মরকব। এখন বল
তুমম মে মবমনময় াও। আমরা দ্রুত আগাকত াই।’
বুকমদীন মবল্লাহ এেটু োবল। তারপর বলল, ‘মবমনময় মহসাকব মতনমট
েতম। এে. আমার মুমক্ত, দুই. বৃকটন ও ফ্রাকের দুমট োগক খবর োপকত হকব
থয, আপমন আমাকে সাংবামদে মহকসকব সাও থতারাহ দ্বীকপর থবাটামনেযাল মরসা ম
পমরদেমন ও মরকপাটম েরার কে এই দ্বীকপ মনকয় একসকেন, মতন. এে মবমলয়ন
ডলার এক্সকপ্রস বযাংকে আমার এোউক্ট মা মদকত হকব। থেষ দুমট ো
আপনাকদর তেয থদবার আকগই সম্পন্ন হকত হকব এবং বযাংকের মডকপাম ট িীপ
এবং মনউ সহ পমত্রো আমাকে থপকত হকব।’
সংকগ সংকগই উত্তর মদল না আ র ওয়াই মযান। োবল এেটুক্ষণ।
তারপর বলল, ‘থোন েকতমই আমার থোন আপমত্ত থনই। তকব মনউ প্রোে
েরকত হকব থেন?’
‘ওটা আমার মনরাপত্তার গযারাম্ট মম. আ র ওয়াই মযান। মনউ
প্রোমেত হকল আমাকে হতযা েরা আপনার কে েম ন হকব। হতযা েরকলও
আপমন শুধু নন, সাও থতারাহ দ্বীপও আসামীর ো গোয় দাাঁোকব। ওটুকু গযারাম্ট
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আমার কে না োেকল আমম মনঃেতম থোন ঝুমাঁ ে মনকত পামর না।’ বলল বুকমদীন
মবল্লাহ।
‘ম ে আকে থতামার মতনমট েতমই আমম থমকন মনলাম। মেন্তু আমার এেটা
েতম আকে। থসটা হকলা, ‘ডকুকম্ট আমাকদর হাকত না আসা পযমি থতামাকে
এখাকনই োেকত হকব।’ আ র ওয়াই মযান বলল।
‘এখাকন এই থ লখানায় োেব মে েকর। প্রেম সুকযাকগই থতা ওরা
আমাকে থমকর থফলকব।’ বলল বুকমদীন মবল্লাহ থ াকখ-মুকখ উকদ্বগ থটকন।
‘হ্াাঁ থসটা ম িার মবষয়। থতামাকে ওকদর সাকে রাখা যাকব না। ম ে আকে
তুমম আমাকদর থলােকদর সাকে এযাডমমমনকষ্ট্রেন থসেেকন োেকব।’ আ র
ওয়াই মযান বলল।
বকলই আ র ওয়াই মযান উক দাাঁোকলা।
উক দাাঁোকলা থবক্টা থবমগনও।
‘থবমগন, বুকমদীন মবল্লাহকে থতামাকদর সাকে মনকয় এস। এখন থেকে থস
থতামাকদর সাকে োেকব।’
বকল মসাঁমের মদকে এগুকলা আ র ওয়াই মযান।
আ র ওয়াই মযান উক যাবার পর বুকমদীন মবল্লাহকে মনকয় মসাঁমেকত
উ কত উ কত বলল এে ন প্রহরীকে লক্ষয েকর, বুকমদীন মবল্লাহর থসকল এখন
থেকে োেকব থেখুল ইসলাম।’
মসাঁমে মদকয় উ ার সময় বুকমদীন মবল্লাহ োমাল সুলায়মানকদর মদকে
থ কয় বলল, ‘মম. সুলায়মান, ইমতহাস আমার শুরু হকলা।’
‘আপনার ইমতহাস আপমন মলখকবন না, মলখকবন ঐমতহামসেরা।’ বলল
োমাল সুলায়মান ক্ষীণ েকে।
‘যা ঘকট ঐমতহামসেরা তাই থলকখ। আমম ঘটাব, ইমতহাস তাই মলখকব।’
বুকমদীন মবল্লাহ বলল।
‘মবর্শ্াসঘাতে মবর্শ্াসঘাতে মহসাকব ঘটনা ঘটায় না। মেন্তু ইমতহাস
তাকে মবর্শ্াসঘাতে বকল।’ বলল োমাল সুলাইমান দুবমল ও োাঁপা েকে।
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হাসল বুকমদীন মবল্লাহ। বলল, ‘থস ইমতহাস থদখা পযমি আপনারা থবাঁক
োকুন, আমম াই।’
মেেু বলার কে মুখ খুকলমেল োমাল সুলাইমান। মেন্তু বুকমদীন মবল্লাহ
উপকর উক অদৃশ্য হকয় থগকে। মসাঁমেও উক যাকি।

আহমদ মুসা ধীকর ধীকর গামে ামলকয় ৭১ থব মষ্ট্রট-এর সামকন মদকয়
এেবার দমক্ষকণ কল থগল।
‘োইয়া, ৭১ থব মষ্ট্রট থতা এেটা বদ্বীপ।’ বলল হাসান তামরে।
‘হ্াাঁ, মনশ্চয় বামেটা ব-দ্বীকপর থেন্দ্রস্থকল হকব। গামে ামলকয় যাওয়া যাকব
না। প্রধান সেে থেকে ৭১ থব মষ্ট্রট-এর থগট থপমরকয় অকনেটা হাাঁটকত হকব মকন
হকি।’ আহমদ মুসা বলল।
মেেুটা এমগকয় গামে আবার থফরাল আহমদ মুা। ৭১ থব মষ্ট্রট-এর
োোোমে একস গামেটা এেটা থঝাকপর আোকল থরকখ দু ন থহাঁকট থহাঁকট ৭১ থব
মষ্ট্রট বামেটার মদকে এগুকত লাগল।
থব মষ্ট্রটটা সাগকরর ধার থঘাঁকষ ততমর। রাস্তার পকর থসফমট থফঞ্চ বা
মনরাপত্তা থবো। তার পকরই সাগর। তকব থোন থোন স্থাকন েূখ্ড মাো বামেকয়
সাগকর ঢুকে মগকয় বদ্বীকপর আোর মনকয়কে। এসব স্থাকন মেন্তু বাাঁে না মনকয় রাস্তা
থসা া কল থগকে। এই ধরকনরই স্থান হকলা ৭১ থব মষ্ট্রট।
তখন সন্ধযা পুকরাপুমর থনকমকে। মেন্তু সাগর তীকরর সন্ধযা আকলাআাঁধারীর এে মমশ্রণ।
আকলা-আাঁধারীর বুে ম কর এমগকয় যাকি আহমদ মুসা ও হাসান তামরে
প্রেস্ত ফুটপাত ধকর।
ারমদেটা মনরব।
মাকঝ মাকঝ মেে মদকয় যাকি রাস্তার লমান গামে। েদাম ৎ দুএে ন
থলাে থদখা যাকি ফুটপাকত লা ল েরকত।
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৭১ থব মষ্ট্রট-এর দুপাকেই সাগর তীকরর মেেু দূর পযমি থোট-খাট গােগােো ও থঝাপ-ঝাে। থঝাপ-ঝাে মমকেকে মগকয় ৭১ থব মষ্ট্রট থগকটর দুপ্রাকি।
মনশ্চয় এই ধরকনর থঝাপ-ঝাে থেকটই থগটটা ততমর েরা হকয়কে। থগট থেকে থয
রাস্তা ব-দ্বীকপর অেযিকর এমগকয় থগকে তাও দুপাকের ঘন থঝাপ-ঝাকের মধয
মদকয়।
থগাটা ব-দ্বীপটাই ঘন িকলর বকমম ঢাো।
৭১ থব মষ্ট্রট এর থগট তখন থদা থযকত শুরু েকরকে।
ফুটপাকতর প্রাি থঘাঁকষ থঝাপ-ঝাকের োয়া-ঘন অন্ধোকর মনক কদর
আোল েকর থগকটর মদকে এমগকয় যাকি আহমদ মুসা ও হাসান তামরে।
থগকটর একেবাকর পাকে একস থগকে তারা।
থগকট দর া আকে, মেন্তু থখালা।
হয়কতা দর া রাকত বন্ধ হয় মেেু সমকয়র ে, মেংবা হয়ই না।
থগকটর থেতকরর রাস্তাটা মন মন।
রাস্তায় আকলা আকে, মেন্তু যকেষ্ট নয়।
থগকটর থেতকরর রাস্তাটা প্রাইকেট। আকলার বযবস্থা দূকর দূকর। থসই
আকলা রাস্তাকে যকেষ্ট আকলামেত েরকত পাকরমন।
আহমদ মুসা হাতঘমের মদকে তাোকলা। রাত ৮টা বাক । সূযম অস্ত যাবার
পর আধা ঘণ্টা পার হকয়কে। এই সময়টাকেই প্রেৃত সন্ধযা বলা হয় এই অঞ্চকল।
‘থগট থখালা, তার উপর থগকট ওকদর থলাে থনই থেন হাসান তামরে
বলকত পাকরা?’ আহমদ মুসা বলল।
‘োইয়া েমদন এখাকন থেকে বুকঝমে, এখানোর প্রাইকেট বামের
প্রাইকেট থরাডগুকলার সংস্কৃমত এে ধরকনর নয়। থোোও থগট আকে, থোোও
থগট থনই। থোোও প্রহরী োকে, থোোও োকে না।’ বলল হাসান তামরে।
‘মেন্তু হাসান তামরে, োকলা েকর থদখ। ওপাকে থগকটর পাকেই থোট
এেটা গাডমরুম। গাডমরুকমর দর া থখালা। থেতকর এই অন্ধোকরও এেটা থোট
মেেুর অমস্তত্ব থদখা যাকি। ওটা থ য়ারই হকব। যমদ তাই হয়, তাহকল থ য়াকর
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মানুষ োকে। মেন্তু এখন থনই। থস থগল থোোয়? মবকেষ েকর আ সন্ধযায় যখন
ওকদর মবকেষ অনুষ্ঠান।’
‘ম ে, সাবমক্ষমণে থলাকের থতা থগট থফকল থোোও কল যাওয়ার েো
নয়। তাই আমাকদর মেেুটা অকপক্ষা েরা উম ত। বযাপারটা আরও পমরষ্কার
হকব।’
‘হ্াাঁ, হাসান তামরে, এটাই যুমক্তসংগত। তকব ল.........।’
েো থেষ েরকত পারকলা না আহমদ মুসা। এেটা হাত একস সাাঁোমের
মত তর গলা থ কপ ধরল। আকরেটা হাত একস থ কপ বসল তার নাকে।
সংকগ সংকগই আহমদ মুসা বুঝল তাকে থিাকরাফরম েরা হকি।
আহমদ মুসা থস মুহূকতমই র্শ্াস বন্ধ েকর থগাটা থদকহর োর মনক র মদকে
েুকাঁ ে মদকয়ই দুহাত থ াকর সামকনর মদকে েুকে মদল। ফকল থদকহর োকর বােমত
গমতর সৃমষ্ট হকলা এবং আেমস্মে এই গমতর েমক্তই আিমণোরীর থদহকে সামকন
উকট মদল। তার হাত খকস পেকলা আহমদ মুসার নাে ও গলা থেকে।
থলােমট উকট মগকয় পকেমেল আহমদ মুসার সামকন। তার মাো আহমদ
মুসার এেদম দুহাকতর মকধয।
থলােমট পকে মগকয়ই পাে মফকর উক দাাঁোবার থ ষ্টা েরমেল। আহমদ
মুসা তার ডান হাকতর এেমট তীব্র োরাত ালাল তার োকনর মনক র ায়গায়।
তার থদহটা আবার পকে থগল মামটর উপর।
আহমদ মুসা তাকে উপুে েকর থফকল তার দুহাতদ মপেকমাো েকর থবাঁকধ
থফলল পকেট থেকে অযাকডমসে থটপ থবর েকর।
তাোল এবার আহমদ মুসা হাসান তামরকের মদকে। থস আিাি হবার
আকগই বুঝকত থপকরমেল। থদখল, হাসান তামরে তার আিমণোরীকে ধরাোয়ী
েকর থফকলকে। আহমদ মুসা তার মদকে তাোকতই হাসান তামরে মফস মফস েকর
বকল উ ল, ‘এ এেটু থিা মেল, আমার উপর একস পোর আকগই থটর থপকয় যাই।’
‘হাসান তামরে, ওকে থবাঁকধ থফল। ল এেটু দূকর ওকদর সমরকয় মনকয়
যাই। একদর োে থেকে মেেু ানা যায় মেনা থদখকত হকব।’ বলল আহমদ মুসা।
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ওকদর থটকন মনয় থগল এেদম সাগকরর মেনাকর। এেটা পােকরর উপর
ওকদর আেকে থফকল মদকয় আহমদ মুসা বলল, ‘বল থতারা আমাকদর উপর
আিমণ েকরমেস থেন?’ হাকতর মরেলবারটা ওকদর মদকে তাে েরল আহমদ
মুসা।
প্রবল থক্ষাে ফুকট উক কে থলাে দুমটর থ াকখ-মুকখ। মেন্তু েো বলল না।
আহমদ মুসার মরেলবার নকে উ ল। প্রায় মনেকে এেটা গুলী থবমরকয়
ওকদর এে কনর মাোর মেেু ুল মোঁকে মনকয় কল থগল। বকল উ ল তার সাকে
সাকেই আহমদ মুসা, ‘এেটা সুকযাগ মদলাম। মদ্বতীয় গুলীটায় এবার মেন্তু থতামার
ডান োনটা উকে যাকব। মরার আকগ থতামাকে অকনেবার মরকত হকব।’
আহমদ মুসার মরেলবাকরর নল নকে- কে আবার মস্থর হকলা তার মদকে।
থলােমট মমট মমট েকর াইল। থ াখ মুখ তার হ াৎ েক্ত হকয় উক কে।
অেস্মাৎ তার মুখমট ডান মদকে মন ু হকয় তার সাকটমর এেটা থবাতাম োমকে
ধরল।
আহমদ মুসা বুঝকত থপকরই হাত থেকের মরেলবারমট থফকল মদকয়
থলােমটর ামার েলার ধকর থ াকর টান মদকয় ামার থবাতামমট থলােমটর মুখ
থেকে সরাকত াইল মেন্তু পারল না। ামা তার মুখ থেকে সকর এল, মেন্তু থবাতাম
রকয় থগল থলােমটর মুকখই।
যখন আহমদ মুসা এমদকে বযস্ত, তখন হাসান তামরে মদ্বতীয় থলােমটর
ামা তার গা থেকে মোঁকে খুকল থফকলকে।
আহমদ মুসা তামেকয়মেল প্রেম থলােমটর লাকের মদকে। মবস্ময় তার
থ াকখ-মুকখ। এই হারতাকতই তার থ াকখর সামকন এ পযমি WFA-এর মতন ন
থলাে ধরা পোর াইকত ীবন থদয়া থবমে পেন্দ েরল! তার মাকন মনক কদর
আোল েরাকে তারা তাকদর ীবকনর থ কয়ও থবমে মূলযবান মকন েকর।
আহমদ মুসা লাকের মদে থেকে থ াখ মফমরকয় তাোল হাসান তামরকের
মদকে। বলল, ‘ধেবাদ হাসান তামরে। তুমম এে নকে ীবি হাকত রাখকত
থপকরকো।’
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বকলই আহমদ মুসা ঘুকর দাাঁোল মদ্বতীয় থলােমটর মদকে, থলােমট বলা
যায় এে ন নব যুবে। থ াকখ-মুকখ এেটা দুমবমনীত োব। থদয়াকল মপ থ কে
থগকল যা হয়। আহমদ মুসা তাকে লক্ষয েকর বলল, ‘থতামার সিী মবনা োরকণই
মনক কে থেষ েরল।’
থলােমট েো বলল না। শুধু এেবার তাোল আহমদ মুসার মদকে।
আহমদ মুসা আবার বলল, ‘তুমম মে থডমেড থডমনকমর াকুরী ের?’
থলােমট মকে উক মুখ তুলল। বলল, ‘তুমম মে েকর তাকে ান?’
‘আমরা থতা তার োকেই যামিলাম।’ আহমদ মুসা বলল।
‘হ্াাঁ থতামাকদরই এ সময় আসার েো।’ বলল থলােমট।
‘তুমম মে েকর ান?’ আহমদ মুসার ম োসা।
‘থতামরাই সুমলোন ও থেলমেনকদর খুনী।’ বলল থলােমট।
‘থে বকলকে, থডমেড থডমনম? তাহকল তুমম থতা সবই ান। তুমম
আমাকদর সাহাযয েরকত পারকব।’ েীতল েকে বলল আহমদ মুসা।
‘আমম থতামাকদর সাহাযয েরব?’ বলল থলােমট। তার েকে মবস্ময়।
আহমদ মুসা বলল, ‘হ্াাঁ, তুমম আমাকদর সাহাযয েরকব। থসটা হকলা,
আমরা থডমেড থডমনম-এর োে থেকে না থফরা পযমি তুমম এখাকন োেকব এবং
থবাঁক োেকব। থতামাকে মদকয় আমাকদর অকনে ো আকে।’
হাসল থলােমটও। বলল, ‘থতামরা থডমেড থডমনম-এর োকে থযকত
পারার আো েরে? আবার থসখান থেকে মফকর আসার আোও েরে?’
‘মতমন আসমাকন োকেন না। থোোয় োকেন আমরা ামন।’ বলল
আহমদ মুসা।
‘থতামরা আমাকদর দু নকে পরােূত েকর সব য় েকরে মকন েকরা না।
এেবার থ ষ্টা েকর থদখ।’ থলােমট বলল।
আহমদ মুসা তাোল হাসান তামরকের মদকে। বলল, ‘তুমম এর মুখটা
োকলা েকর থটপ মদকয় আটকে দাও। তারপর পাটা থবাঁকধ ঐ গাকের ো্ডটার
সাকে েক্ত েকর থবাঁকধ রাখ।’
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হাসান তামরে থলােমটকে মনকয় এেটু উত্তকর তীর থঘাঁকষ দাাঁোকনা গােটার
মদকে এগুল।
থলােমট যাওয়ার কে পা তুকল আবার মফকর তামেকয় আহমদ মুসাকে
বলল, ‘আবার থরকখ যাওয়া থেন। আমাকেও থমকর থফল।’
‘বললাম থতা তুমম আমাকদর অকনে োক লাগকব।’ বলল আহমদ মুসা।
তারপর হাসান তামরেকে লক্ষয েকর বলল, ‘তুমম ওকে থবাঁকধ সা ম েকর
এস। ওকে সা ম েকর থদখা হয়মন। আমম ওকে থদখমে।’
বকলই আহমদ মুসা লােমটর পাকে বকস তাকে সা ম েরকত শুরু েরল।
মাত্র েকয়ে মুহূতম, এে মমমনটও পার হয়মন।
‘দাাঁোও, না হকল গুলী েরব।’ হাসান তামরকের এই ম ৎোর শুনকত থপল
আহমদ মুসা।
মকে থপেন মফকর থদখল, হাত বাাঁধা থলােমট সাগকর ঝাাঁমপকয় পেকে,
আর হাসান তামরে গুলী েুেকে তার মরেলবার থেকে।
আহমদ মুসা দ্রুত উক দাাঁোল।
থদখল হাসান তামরেও সাগকর ঝাাঁমপকয় পেকত যাকি।
‘হাসান তামরে দাাঁোও।’ বকল ম ৎোর েকর উ ল আহমদ মুসা।
হাসান তামরে আহমদ মুসার মদকে তামেকয় েমকে দাাঁোল।
আহমদ মুসা থদৌকে মগকয় থপৌেল হাসান তামরকের োকে।
‘থেন মনকষধ েরকলন োইয়া। তার থতা হাত বাাঁধা আকে। সাাঁতরাকত
পারকব না। ধরা যাকব তাকে।’ দ্রুতেকে বলল হাসান তামরে। তার থ াকখ-মুকখ
অনুমমত াওয়ার োব।
আহমদ মুসা োি েকে বলল, ‘হয়কতা তাকে ধরা থযত। মেন্তু একত
থতামার মবপদ বােত। তুমম থখয়াল েরমন, থয থটপ মদকয় ওকে বাাঁধা হকয়মেল তা
ওয়াটার সমলউল। পামনকত পোর সাকে সাকেই ওটা গকল থগকে। মদ্বতীয়ত, খাো
তীর থদকখই থবাঝা যাকি এখাকন সাগর গেীর। তৃতীয়ত, থ াৎ¯œুার আকলা
োেকলও গাে-গােোর োরকণ উপকূলটা অন্ধোর। তার উপর এলাোটা ওর
থ না। সুতরাং ধরার থ ষ্টা বৃোই হকতা।’
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‘এেটা সুকযাগ আমরা হারালাম।’ হতাে েকে বলল হাসান তামরে।
োবমেল আহমদ মুসা সাগর এবং থডমেড থডমনকমর বামের মদকে
তামেকয়। থসই ৭১ থব মষ্ট্রট-এর থডমেড থডমনকমর বামেটা এেটু উত্তকর সাগকরর
মকধয ঢুকে যাওয়া এই উপদ্বীপােৃমত েূখক্ডর মাোর মদকেই মনশ্চয় হকব। আহমদ
মুসা মনমশ্চত, থলােমট সাাঁতকর থডমেড থডমনকমর বামেকত মগকয়ই উ কত পাকর।
হ াৎ আহমদ মুসার মুখমট আনকন্দ উজ্জ্বল হকয় উ ল।
আহমদ মুসা হাসান তামরকের েোর মদকে ভ্রুকক্ষপ না েকর বলল,
‘হাসান তামরে আমাকদরকেও সাগকর নামকত হকব।’
ভ্রু কুমঞ্চত হকলা হাসান তামরকের। এেটু োবল। মবস্ময় ফুকট উ ল
হাসান তামরকের থ াকখ-মুকখ। বলল, ‘সাগকরর পকে থডমেড থডমনকমর ওখাকন
থযকত াকিন োইয়া?’
‘হ্াাঁ হাসান তামরে। এই পকে সংঘাকতর সম্ভাবনা েম। অিত মবনা
সংঘাকত আমরা থডমেড থডমনকমর বামে পযমি থপৌেকত পারব।’ বলল আহমদ
মুসা।
‘এেটা মবষয় োইয়া, ওকদর সতেমতা ও আমাকদর উপর আিমণ থদকখ
মকন হকি, আমরা আসব ওরা ানত। তাই সব মদে থেকেই আট-ঘাট থবাঁকধ
থরকখকে ওরা।’ হাসান তামরে বলল।
‘থতামার েো ম ে হাসান তামরে। মেন্তু ানকব মে েকর ওরা?’ বলল
আহমদ মুসা।
‘হকত পাকর সুমলোকনর অিধমাকনর মবষয় তারা থযোকব ানকত থপকরকে,
থসোকবই ানকত পাকর।’ হাসান তামরে বলল।
‘তাকত প্রমাণ হয় না আমরা এখাকন আসব। ওকদর অকনে থলােই থতা
এোকব মারা থগকে।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ম ে োইয়া। মেন্তু এ েোয় থোন সকন্দহ থনই থয, ওরা বে থোন সকন্দহ
েকরকে।’
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আহমদ মুসা থোন উত্তর না মদকয় এেটু থেকব বলল, ‘থতামার বযাগটা
ওয়াটার প্রুফ নয়, আমারটাও নয়। থোন ধরকনর থবামাই থনয় যাকি না। ওগুকলা
থফকল মদকয় ল যাই। আমার মবর্শ্াস ওগুকলার প্রকয়া নও হকব না।’
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কনই ধীকর ধীকর পামনর মেনারায় থনকম
মগকয় সাগকরর পামনকত গা োমসকয় মদল।
৭১ নং থব মষ্ট্রট বামেমট সাগকর ঢুকে যাওয়া দ্বীকপর একেবাকর থেষ প্রাকি
গকে উক কে। দ্বীকপর এই থেষ প্রাকি হ াৎ েকরই মাো উাঁ ু েকর দাাঁমেকয়কে থোট
থোট পাহাকের মটলায় েরা পােকরর থদয়াল। থসখান থেকে পাহাে থনকম থগকে
সাগকরর পামনকত। উপকূল এখাকন দুগমম। পামনর প্রাি থরখা থেকে পাের ও মটলার
ফাাঁকে ফাাঁকে গম কয় উক কে গাে। থঢকে মদকয়কে মটলাকে।
পাহাকের থদয়ালকে থপেকন থরকখই ততমর হকয়কে ৭১ থব মষ্ট্রট বামেমট।
সাগর থেকে থসা াসুম তাোকল বে বে গাে ও তার ফাাঁকে পােুকর
মটলার দৃশ্য োো আর মেেুই থদখা যায় না। দুপাে থেকেও ঘন ংগল বামেটাকে
থঢকে থরকখকে।
আহমদ মুসারাও মমমন উপদ্বীপটার নাে বরাবর সামকন একস উপকূকল
উক বসল। তারা উপকরর মদকে তামেকয় আকলা-আাঁধাকর থঘরা ংগল োো আর
মেেুই থদখকত থপল না।
‘তাহকল থদখা যাকি োইয়া উপকূকলর সাকে বামের থোন সম্পেম থনই।
আমার দমক্ষণ পাকেও থদকখমে ঘন ংগল। মকন হয় বামেটা উপকূল থেকে দূকর
দ্বীকপর মাঝ বরাবর হকব।’ বলল হাসান তামরে।
‘বামেটা উপকূল থঘাঁকষ না হকলও পামন পযমি নামার থোন পযাকস তারা
রাখকব না, তা স্বাোমবে নয়।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আমরা মে খুাঁ ব থস পযাকস ?’ বলল হাসান তামরে।
‘তার প্রকয়া ন থনই। থসটা খুাঁ কত থয শ্রম এবং সময় যাকব, তা মদকয়
আমরা উপকর থপৌকে যাব।’ আহমদ মুসা বলল।
প্রায় আধ ঘণ্টার প্রক ষ্টায় আহমদ মুসারা ৩০ ফুট উপকর পাহাকের এে
গমল পকে উক এল। ঘুটঘুকট অন্ধোর। গাে-পালার বাধা অমতিম েকর াাঁকদর
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আকলা মনক পযমি থপৌেকত পাকরমন। এর মকধযই পমশ্চমমূখী লক্ষয ম ে থরকখ এাঁকে
থবাঁকে, থোোও থোোও পাহাে মটলার থোট থোট বাধা মডমেকয় তারা এগুকত
লাগল।
পকনর মমমনট লার পর এেটা মটলার থদয়াল মডমেকয় এেটা সমতকল
একস নামকতই তারা এেটা মবরাট বামের মুকখামুমখ হকলা।
বামেটা মতনতলা।
বামের ধবধকব সাদা রকের উপর াাঁকদর আকলা বামেটাকে ারমদকের
মনরব পমরকবকে এে স্বপ্নপুরীকত পমরণত েকরকে। মবদুযকতর ঝাাঁঝাকলা আকলা ও
ইট-পােকরর নগ্ন থ হারা থদখায় অেযস্ত আহমদ মুসারা থযন অমেেূত হকয় পেল
বামেটার মদকে তামেকয়।
বামেটা এখনও মল্লে পঞ্চাে গ দূকর। মাঝখাকন থোট থোট গােগােো ও ঘাকসর সবু ত্বর।
বামের দুতলা ও মতনতলার থোন থোন ানালা মদকয় আকলার থরে
বাইকর েমেকয় আকে। গ্রাউ্ড থফ্লাকরর থগাটাটাই অন্ধোর। থবাধ হয় থোন
ানালা থখালা থনই, অেবা হকত পাকর সবগুকলা আকলা মনোকনা।
আহমদ মুসা ারমদেটা এেবার থদখল। থপেকন পাহাকের থদয়াল।
সামকন দাাঁমেকয় আকে বামেটা, আর সামকনর সবু
ত্বকরর উত্তর ও দমক্ষণ
দুপাকেই ঘন গাে-পালার সামর। গাকের সামরর মন টায় ঘুটঘুকট অন্ধোর।
‘ ল আমাকদরকে ত্বকরর পাকে গাে-পালার অন্ধোকরর েোর মনকয়
এগুকত হকব।’ হাসান তামরেকে লক্ষয েকর েোগুকলা বকল হাাঁটকত লাগল আহমদ
মুসা ত্বকরর দমক্ষণ পাে লকক্ষয।
হাসান তামরেও হাাঁটকত লাগল পাো-পামে। দু কনই থোর্ল্ার থহালষ্টার
থেকে থমমেন মরেলবার থবর েকর হাকত মনকয়কে।
তারা দু ন হাাঁটকত লাগল অন্ধোকর গা ঢাো মদকয় বামের মদকে।
বামের োোোমে থপৌকে থগকে তারা।
এে ায়গায় একস ডান পা মামটকত থফকলই আহমদ মুসার মকন হকলা,
মামটটা নরম ও মপমিল।
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েমকে দাাঁোল আহমদ মুসা।
বাাঁ হাত মদকয় মামট েেম েরল। মামট থে া। ‘হ াৎ এখাকন মামট মে ল
মে েকর?’ মনক কেই প্রশ্ন েরল আহমদ মুসা।
বকস পেল আহমদ মুসা। পরীক্ষা েকর থদখল এে থদে বগমফটু ায়গা
ুকে মামট থে া।
‘মে োইয়া।’ হাসান তামরে ঝুকাঁ ে পকে ম োসা েরল আহমদ মুসাকে।
আহমদ মুসা উক দাাঁোল। বলল ‘থবে এেটু ায়গা ুকে মামট থে া।
এটা হকত পাকর থয, পালাকনা থলােমট এখাকন একস তার োপে ম কপকে। যমদ
তাই হয়, তাহকল এখাকনই থোোও সাগকর নামার তাকদর পযাকস আকে।
‘খুাঁক থদখকল হয় না োইয়া?’ বলল হাসান তামরে।
‘থবাধ হয় তার প্রকয়া ন থনই। ল সামকন একগাই। সাবধান, ওরা মেন্তু
সব ানকত থপকরকে।’ আহমদ মুসা বলল।
মবোকলর মত মনেে পা থফকল এগুকি আহমদ মুসারা।
বামের দমক্ষণ-পমশ্চম থোণায় থপৌকে থগকে তারা। গাকের অন্ধোর থেকে
থবমরকয় এেটু ডাকন ঘুকর েয় সাত গ হাাঁটকলই বামের থদয়াল েেম েরা যাকব।
এখান থেকে বামের পুব ও দমক্ষণ পােটা পমরষ্কার থদখা যাকি।
দুপাকেরই দুতলা মতন তলার অকনেগুকলা ানালা মদকয় আকলা থদখা যাকি।
বামের এ পােটা থপেন মদে। রাস্তার মুকখামুমখ পমশ্চম মদেটা বামের
সিুখোব তা মনমশ্চত।
বামের থেতরটাকতও এেদম মপনপতন মনরবতা।
দাাঁমেকয় পকেকে আহমদ মুসা।
বামেটা মে ফযামমলী থরমসকডে, না অমফস! ফযামমমল থরমসকডে হকল
এমন ের সন্ধযায় বামে এমন মনরব োেকব তা স্বাোমবে নয়।
হ াৎ তার মকন পেল পামলকয় আসা থলােমটর মাধযকম মনশ্চয় ইমতমকধয
সবমেেু ানা ামন হকয় থগকে। তাই মে এই মনরবতা? ঝে ও ার মে পূবমাোস
এটা?
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আহমদ মুসার এই ম িা থেষ হবার আকগই তীব্র আকলার এেটা থঢউ
একস তাকদর ারমদেটা োমসকয় মদল।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কনই পমশ্চমমুকখা হকয় দাাঁমেকয়মেল।
তারা থদখল, তাকদর সামকন ারগক র মকধয দাাঁমেকয় উদযত থষ্টনগান হাকত
ার ন। তাকদর এে কনর হাকতই ফ্লাে লাইট।
থসই ার কনর এে ন থোন মনকদমে মদকত যামিল আহমদ
মুসাকদরকে।
মেন্তু তার মুখ থেকে েো থবর হবার আকগই আহমদ মুসার থদহ ডান
মদকে মেটকে পেল। তার পা দুমট েূকে উ ল। আর েূে থেকে তার থদহ যখন
মামটকত পেমেল তখন তার হাকতর এম-১০ গুলী েরমেল থসই ার ন লকক্ষয।
থ াকখর পলকে ঘকট থগল ঘটনাটা। ার ন গুলী বৃমষ্টর অসহায় মেোকর
পমরণত হকলা। ার কনরই গুলীকত ঝাাঁঝরা থদহ মামটকত ঝকর পকেকে। ফ্লাে
লাইটও পকে থগকে মামটকত। এমনোকব পকেকে যাকত আকলার ফ্লাে দমক্ষণ মদকে
ঘুকর থগকে।
আহমদ মুসার সাকে সাকে হাসান তামরেও মামটকত শুকয় পকেমেল েত্রু
পকক্ষর থোন আিমণ হকল তা থেকে বাাঁ ার কে।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে মামটকত শুকয় এেটুক্ষণ অকপক্ষা েরল
ওপকক্ষর প্রমতমিয়া ানার কে। ওকদর ার কনর সবাই মারা থগকে মেনা,
ওপকক্ষর থোন আিমণ আকস মেনা! আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কনরই
থ াখ পমশ্চম মদকে অেমাৎ ওরা থযখাকন গুলী থখকয় পকে থগকে থস মদকে মনবে।
ওমদকে অনুসমন্ধৎসু থ াখ থরকখই আহমদ মুসা ও হাসান তামরে উক
বসল। দু ন পাোপামে।
আহমদ মুসা মফস মফস েকর মেেু বলার সাকে সাকে উ কত যামিল। এ
সময় আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কনই অনুেব েরল তাকদর মপক োরী
মেেু এেটার েেম এবং শুনকত থপল থপেন থেকে োি ও েক্ত এেমট েে,
‘আমাকদর সােীকদর থযোকব হতযা েরকল আমরাও এখন থতামাকদর থসোকবই
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হতযা েরকত পামর। মেন্তু তা েরব না যমদ অস্ত্র থরকখ হাত ওপকর থতাল এ
মুহূকতমই।’
ইমতমকধয থপেন থেকে আিমণোরীকদর এে ন ফ্লাে লাইটমট তুকল
মনকয় তার ফ্লােটা এমদকে মফমরকয় মদকয়কে।
আকলাকত উজ্জ্বল হকয় উক কে ারমদে আবার।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কনই হাত তুকলকে। োরী বস্তুর েেমটা
এখনও তাকদর মপক থলকগই আকে।
োরী বস্তুর েেমটা থষ্টনগাকনর নকলর এ েো শুরুকতই বুকঝ মনকয়কে
আহমদ মুসা।
আকলা জ্বকল উ কতই থপেন থেকে এে ন থলাে একস আহমদ মুসা ও
হাসান তামরকের দুহাত মপেকমাো েকর থবাঁকধ থফলল।
মপক থ কস োো থষ্টনগাকনর নল ধাক্কা থমকর আহমদ মুসাকদর সামকনর
মদকে থ কল মদল। থসই সাকে থপেন থেকে আকগর থসই েে বকল উ ল, ‘সামকন
আগাও। পালাবার থ ষ্টা েরকল কুকুকরর মত গুলী েকর মারব।’
থয থলােমট হাত থবাঁকধমেল, থসই থলােমট আকগ আকগ লল। তার থপেকন
লকত লাগল আহমদ মুসা ও হাসান তামরে।
দুতলায় উক এেটা হলঘকর প্রকবে েরল তারা।
পুকরা োকপমট থমাো থসাফায় সা াকনা ঘর। ঘকরর মাঝখাকন বে থসাফায়
বকস আকে এে ন। দীঘম থদহ, রা মসে থপাষাে।
আহমদ মুসারা দর ায় থপৌেকতই থলােমট বকস থেকেই বকল উ ল
আহমদ মুসাকদর লক্ষয েকর, ‘আমম থডমেড থডমনম। আপনাকদর কেই অকপক্ষা
েরমে। তকব আর এেটু অকপক্ষা েরকত হকব। মেক্টর রাইয়া ও থসামফয়া সুসানকে
আনার কে থলাে পাম কয়মে। ওকদরও সাহাযয াই।’
েোটা থেষ েকর থলােমট থ াখ ঘুরাল আহমদ মুসাকদর থপেকনর
থষ্টনগানধারীর মদকে। বলল, ‘ধেবা দ ীম। থপেন থেকে থতামার আিমণ
খুবই োযমেরী হকয়কে। যাও ওকদর পাকের ঘকর বন্ধ েকর রাখ। ওরা একল একদর
মনকয় আসকব।’
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থষ্টনগানধারী ীম থলােমট আহমদ মুসাকদর হলঘর থেকে থবর েকর
মনকয় পাকের এেমট থোট ঘকর ঢুমেকয় ঘর বন্ধ েকর মদল।
ঘরটার দর া বন্ধ হকতই অন্ধোকর ডুকব থগল ঘর। ঘরটাকত থোন আকলা
থনই।
‘এই ওকয়মটং রুকমর বযবস্থা আল্লাহই আমাকদর ে েকরকেন হাসান
তামরে।’ বলল আহমদ মুসা।
‘থেন এেো বলকেন োইয়া?’ হাসান তামরে বলল।
‘মুমক্তর পে থবর েরার কে এেটা এক্সিুমসে সময় পাওয়া থগল।’
বলল আহমদ মুসা।
‘তা ম ে। মেন্তু ানালাহীন এ বন্ধ ঘকর পে মে আমরা পাব?’ হাসান
তামরে বলল।
‘আমাকদর মে মদকয় থবাঁকধকে থদকখে?’ বলল আহমদ মুসা।
‘অকটা োমষ্টে েডম।’ হাসান তামরে বলল।
‘হ্াাঁ। এ েকডম মগরা থদয়া যায় না। বাাঁধার পর দুই প্রাি মুকে মদকল োমষ্টে
েকডমর মগরার থ কয় েতগুণ েমক্তোলী হয়। মেন্তু মুকে থদয়া প্রাি থখালা খুব সহ ।
শুধু উকটামদকে ঘুমরকয় মদকলই হকলা।’
থহকস উ ল হাসান তামরে। বলল, ‘বুকঝমে োইয়া। আপনারটা আমম,
আর আমারটা আপমন।’

খুকল থগল দর া।
খুকল যাওয়া দর া মদকয় প্রকবে েরল এে রাে আকলা।
মপেকমাো েকর বাাঁধা অবস্থায় পাোপামে বকস মেল আহমদ মুসা ও
হাসান তামরে।
আকলার ফ্লাে মগকয় পকেকে তাকদর উপর।
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ীম নাকমর থলােটা দর ায় একস দাাঁমেকয়কে। তার হাকত আকগর মতই
থষ্টনগান। তার থপেকন আরও দু ন থষ্টনগানধারী।
‘উক এস দু ন।’ বলল ীম নাকমর থলােটা।
উ ল আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কনই।
ীম আকগ আকগ লল। থপেকন আহমদ মুসারা দু ন। তাকদর থপেকন
দু ন থষ্টনগানধারী।
ঘকর ঢুকে আহমদ মুসা থদখল, থডমেড থডমনম বকস আকে তার থসই
থসাফায়। তার সামকন পাোপামে থসাফায় বকস আকে মেক্টর রাইয়া ও থসামফয়া
সুসান। তাকদর থপেনটা আহমদ মুসার মদকে। মেন্তু থপেনটা থদকখই আহমদ মুসা
ম নকত পারল ওকদর।
দর ার থেতকর দুপাকে আরও দু ন থষ্টনগানধারী দাাঁমেকয়মেল।
আহমদ মুসা ঘকর ঢুেকতই থডমেড থডমনম বকল উ ল ীমকে লক্ষয েকর,
‘ওকদর এমদকে মনকয় এস।’ বকলই ইংমগত েরল তার ডান পাকে ও থসামফয়া
সুসানকদর বাম পাে অেমাৎ দর ার থসা াসুম
ায়গাটার মদকে।
ীম আহমদ মুসা ও হাসান তামরেকে মনকয় এল থস ায়গাকতই।
থডমেড থডমনম-এর েো শুকন থসামফয়া সুসান ও মেক্টর রাইয়া
তামেকয়মেল থপেন মদকে। আহমদ মুসাকে থদকখ তারা দু কনই মকে উ ল।
মবকেষ েকর োনা-বো হকয় থগকে থসামফয়া সুসাকনর থ াখ। পর মুহূকতমই
েয় ও উকদ্বকগ ফযাাঁোকস হকয় উ ল থসামফয়া সুসাকনর মুখ।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরেকে একন দাাঁে েরাকনা হকলা থডমেড
থডমনকমর ডানপাে ও থসামফয়া সুসানকদর বাম পাকের মধযবতমী ফাাঁো
ায়গাটায়।
আহমদ মুসার মুকখামুমখ হবার কে থডমেড থডমনম এেটু ডানমদকে
ঘুকর বসল। মেক্টর রাইয়া ও থসামফয়া সুসানকেও বামমদকে ঘুকর তাোকত হকলা
আহমদ মুসাকদর থদখার কে।
থষ্টনগান বামগকয় ীম দাাঁোল আহমদ মুসাকদর বাম পাকে থডমেড
থডমনকমর োোোমে ায়গায় আহমদ মুসার মদকে থষ্টনগান তাে েকর।
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ঘকর আসা অবমেষ্ট ার ন থষ্টনগানধারী দাাঁোল দর ায় আহমদ
মুসাকদর মদকে থ াখ থরকখ।
আহমদ মুসা মস্থর হকয় দাাঁোবার আকগই থডমেড থডমনম থহা থহা েকর
থহকস উ ল। বলল, ‘োবে থবাধ হয় থতামার কে ফাাঁদ পাতা হকলা মে েকর?
আমরা ানলাম মে েকর থয তুমম আসে!’
োমল থডমেড থডমনম। থহা থহা েকর থহকস উ ল আবার। বলল,
‘সুমলোনকে খুন েকর তার পকেকট ম রকুট থপকয় থধকয় আসমেকল আমাকে
পরবতমী মেোর বানাকত। মেন্তু ানকত না সুমলোকনর োকে থযমন ম রকুট মেল,
থতমমন মেল এেটা িােমমটার ীফ যা খুাঁক পাওয়া থতামার সাধয মেল না।’
‘আমরা সুমলোনকে ম ন্দা থ কয়মেলাম। মেন্তু থেলমেকনর মত
সুমলোনও মনক কে মনক ই হতযা েকরকে, এটা আপমন াকনন। সুমলোন
হাতোো হবার পকরই ম রকুট থেকে সন্ধান পাওয়ার পর আপনার সন্ধাকন
একসমে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘সুমলোনকে থেন ম ন্দা থ কয়মেকল? আমার সন্ধাকন থেন?’ বলল
থডমেড থডমনম।
‘এ প্রকশ্নর উত্তর প্রশ্নেতমার মনক রই ানা আকে।’ আহমদ মুসা বলল।
আহমদ মুসার উত্তকরর সকি সকি েো বলল না থডমেড থডমনম। আগুন
ঝরা তার দৃমষ্ট তুকল ধরল থস আহমদ মুসার মদকে। বলল এেটু সময় মনকয় ধীকর
ও েক্ত েকে, ‘তুমম থে ামন না। অকনকেই থতামাকে আহমদ মুসা বকল। মেন্তু
আমম থতামাকে অতবে োবকত াই না। থতামার প্রসংকগ পকর আসব। আ
থডকেমে মেক্টর রাইয়া ও থসামফয়া সুসানকে। ওকদর থেসটা থসকট েরার কে
সুমলোনকে থডকেমেলাম। থস থনই। মেন্তু তাই বকল ক্ষমত হয়মন মেেু। তার বদকল
থপকয়মে থতামাকদরকে, মাকন প্রধান আসামীকে। প্রধান আসামীর সামকন মব ার
হকব েলাবকরটর আসামীকদর।’
বকল থডমেড থডমনম তাোল মেক্টর রাইয়ার মদকে। বলল, ‘মেক্টর রাইয়া
আপনাকদর থেন থডকেমে াকনন?’
মেক্টর রাইয়া থোন বাব মদল না। প্র ্ড মবরমক্ত মনকয় তাোল শুধু।
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‘থডকেমে আপনাকে উপলমব্ধ েরাবার কে থয আ র ওয়াই মযাকনর
‘ওয়ার্ল্ম মফ্রকডাম আমমম’র মবরুকে যাওয়ার োমস্ত েত েয়াবহ।’ বলল থডমেড
থডমনম।
‘মম. থডমেড আপমন আমার থদকে বকস এ থদকেরই এে ন দাময়ত্বেীল
অমফসারকে হুমমে মদকিন।’ মেক্টর রাইয়া।
হাসল থডমেড থডমনম। বলল, ‘থদকে ন্ম মনকলই থদকের মামলে হওয়া
যায় না। থদকে যাকদর োসন কল থসই হয় থদকের মামলে। থতামাকদর সরোর
পালমাকম্ট ও প্রোসন ইিা-অমনিায় আমাকদর োসকনর অধীন। আমরা যা াই,
তাই এখাকন হয়। থগালাম থবয়াদব ও মবকদ্রাহী হকল তার মে পমরণাম হওয়া উম ত
মেক্টর রাইয়া?’
‘মম. থডমেড, োকলা থলােকদর শুকেিাকে, েরুণাকে থগালামী বকল েুল
েরকেন। থদে থেউ মবমি েকরমন আপনাকদর োকে।’ বলল মেক্টর রাইয়া।
আবার হাসল থডমেড থডমনম। বলল, ‘মেক্টর রাইয়া, শুকেিার মবমনমকয়
েরুণার মবমনমকয় থেউ মবমলয়ন মবমলয়ন ডলার হস্তগত েকর না, আবার থেউ
মবমলয়ন মবমলয়ন ডলার মদকয় শুকেিা, েরুণা থেকন না। যখন এ ধরকনর মবমনময়
হয়, তখন থসটা হকয় োকে িয়-মবিয়। সুতরাং আপনারা মবমি হকয়কেন, আমরা
মেকন মনকয়মে। িীতদাসরা মনেে থগালাকমর থ কয়ও মনেৃষ্ট মেেু।’
ুপকস থগল মেক্টর রাইয়ার মুখ। থোন উত্তর থস মদল না।
থসই হামস হাসল আবার থডমেড থডমনম। বলল, ‘মেক্টর রাইয়া, পলা
থ ানকসর বামের হতযাো্ড, এযামানুকয়কলর বামেকত সংঘমটত হতযাো্ড এবং
থগাকয়ন্দা সদর দফতকরর হতযাো্ড আপনার োতসাকর হকয়কে। মবকেষ
থগাকয়ন্দা সদর দফতকরর হতযাোক্ড আপমন ও থসামফয়া সুসান েরীে মেকলন।
হতযার বদকল হতযার মনকদমে একসকে আমাকদর োকে।’
উকদ্বগ ফুকট উক কে মেক্টর রাইয়ার থ াকখ-মুকখ। এবারও থোন েো
বলল না মেক্টর রাইয়া।
েো বলল থসামফয়া সুসান। তার থ াখ-মুখ লাল হকয় উক মেল। প্রবল
থিাধ ম েকর পকেমেল তার থ াখ-মুখ থেকে। বলল থস, ‘টাোয় মবমি হওয়া
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েকয়ে ন থলাে থদকের মামলে নয়। থদকের মামলে থদকের নগণ। তারা
েখকনা আপনাকদর থগালাম নয়, থদেও আপনাকদর থেনা সম্পমত্ত নয়। আর মম.
থডমেড, আপনাকদর িাইম আপনাকদরকে থয পমরণমতর মেোর েকরকে, তার
দায় অকের ঘাকে াপাকবন না।’ েীষণ উকত্তম ত েে থসামফয়া সুসাকনর।
েোগুকলা বকল এেটু োমল থসামফয়া সুসান। এেটু দম মনকয়ই থসামফয়া
সুসান আবার বকল উ ল, ‘আব্বা উ ুন, আর এে মুহূতম নয় এখাকন।’
উক দাাঁোল থসামফয়া সুসান।
থসা া হকয় বসল থডমেড থডমনম। বলল থসামফয়া সুসানকে লক্ষয েকর,
‘এটা থতামার েমাক্ডা থহডকোয়াটমার নয়, এটা থতামার প্রেুর থহডকোয়াটমার।’
বকল এেটু থেকমই আবার বলা শুরু েরল, ‘থতামার েরীর থবাধ হয়
এেটু থবমে গরম। আমরা া্ডা েরকতও ামন। েো থেষ েকরই থডমেড থডমনম
তাোল দর ায় দাাঁোকনা এে ন থষ্টনগানধারীর মদকে। বলল, ‘ডগ, তুমম থতা
থমকয়কদর সি এেটু থবমে পেন্দ ের। এস সুসানকে এেটু া্ডা েকর মদকয়
যাও। তার পূ নীয় মপতাসহ সবাই থদখুে, তার থদকহর গরম মেোকব া্ডা হয়।’
বকল থডমেড থডমনম তাোল আহমদ মুসা ও মেক্টর রাইয়ার মদকে। বলল,
‘োবকবন না ওর এেটুকুও লো আকে। ওকে আদর েকর সবাই আমরা ডগ বকল
ডামে। এ ডগ কুমস্ত লেকতা। এখন আমাকদর বামহনীকত।’
‘ডগ’ নাকমর থলােটা থসামফয়া সুসাকনর সামকন একস দাাঁোল। তার
হাকতর থষ্টনগানটা থস োাঁকধ ঝুলাল। তারপর দুহাত বামেকয় সুসানকে ধকর দাাঁে
েরাকত থগল।
সকি সকিই মরপ্রং এর মত উক দাাঁোল মেক্টর রাইয়া। প্র ্ড এে ঘুমষ
ালাল ‘ডগ’থে লক্ষয েকর। ঘুমষটা তার থ াকখর মন টাকে আহত েরল। মফনমে
মদকয় রক্ত থবমরকয় এল থসখান থেকে।
ডগ এর মন ু হকয় যাওয়া হাতটা ঘুকর এল মেক্টর রাইয়ার মদকে। দুহাত
তার কো হকলা। তারপর তা মগকয় আঘাত েরল মেক্টর রাইয়ার েপাকল। মেক্টর
রাইয়ার থদহটা টকল উক ঘুরপাে থখকয় পকে থগল থমকঝর উপর।
থ াকখর পলকে ঘুকর থগল ডগ এর দুহাত আবার সুসাকনর মদকে।
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পকে মগকয় টলকত টলকতই আবার উক দাাঁোমিল মেক্টর রাইয়া। বলমেল
থস, ‘আমম থবাঁক োেকত আমার থমকয়র গাকয় হাত মদকত পারকব না কুকুর।’
ম ে থস সমকয়ই থ াকখর পলকে থবমরকয় এল থডমেড থডমনম-এর হাত
পকেট থেকে মরেলবার সকমত। মরেলবার থেকে এেটা গুলী থবমরকয় এল। তা
মগকয় আঘাত েরল মেক্টর রাইয়ার ডান হাকতর েিীকে। বকল উ ল থডমেড
থডমনম থসই সাকে, ‘এ মেেু নয় মেক্টর রাইয়া, আমার ডকগর গাকয় হাত থতালার
থোট্ট োমস্ত। এেটু অকপক্ষা ের সুসাকনর পর থতামার পালা আসকে।’
মেক্টর রাইয়া আতমনাদ েকর উক বাম হাত মদকয় ডান হাতটা থ কপ ধকর
বকস পকেমেল।
থসামফয়া সুসান ডগ-এর হাতকে পাে োমটকয় থ ষ্টা েরল তার আহত
মপতার মদকে েুকট আসকত। মেন্তু ডগ তার বাাঁ হাত মদকয় খামক ধরল সুসাকনর
সাকটমর েলার এবং এেটা হ্া ো টান মদকয় থটকন মনল মনক র মদকে। সাকটমর
বাম পােটা মেকে োাঁকধর মনক থনকম থগল।
থসামফয়া সুসাকনর বাাঁম োাঁধটা আহত মেল। ওখাকন আঘাত পাওয়ায়
েমেকয় উ ল থস। মেন্তু োঁমেকয় উ কলও থস থসা া হকয় দাাঁমেকয়ই তার ডান
হাকতর ঘুমষ ালাল ডগ-এর বাম থ াকখর থসই আহত ায়গাকতই।
েমাক্ডা সুসাকনর এ ঘুমষটা খুবই োযমের হকয়মেল। েমকে মগকয়মেল
ডগ। থস দুহাকত থ কপ ধকরমেল তার বাম থ াখটা।
মেন্তু পরক্ষকণই দুহাত তার থনকম এল থ াখ থেকে। তার রক্তাক্ত থ হারা
েয়ংের হকয় উ ল। কুমস্তর প্রমতপকক্ষর মতই থস ঝাাঁমপকয় পেল সুসাকনর উপর।
েমাক্ডা সুসান মেকত মনক কে সমরকয় মনল। ডগ উপুে হকয় হুমমে
থখকয় পেল মগকয় থসাফার উপর।
সকি সকি সুসান তার ডান হাকতর েনুইটাকে তীব্র থবকগ েুকে মদল ডগএর মপক র ডান পােটা লকক্ষয।
আঘাত েকরই ডগ-এর থষ্টনগানটা থেকে মনল।
মেন্তু থষ্টনগান মনকয় থসা া হকয় দাাঁোবার আকগই থডমেড থডমনকমর
মরেলবাকরর গুলী মগকয় মবে েরল থসামফয়া সুসাকনর ডান হাতকে।
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তার হাত থেকে থষ্টনগান পকে থগল।
‘ ীম, তুমম থষ্টনগানটা সমরকয় নাও। ডগটা এখমন উ কব। তার ো টা
থেষ েরা পযমি আমরা অকপক্ষা েরব।’ বলল থডমেড থডমনম ীমকে লক্ষয েকর।
ীম তার থষ্টনগান আহমদ মুসাকদর মদকে তাে েকর মূমতমর মত
দাাঁমেকয়মেল। তার দৃমষ্ট থস মুহূকতমর কে আহমদ মুসাকদর থেকে মবমিন্ন েকরমন।
থডমেড থডমনম-এর মনকদমে থপকয় থস নকে উ ল। মাো ঘুমরকয় থস তাোল
সুসাকনর োকে পকে োো থষ্টনগাকনর মদকে।
আহমদ মুসা এই সুকযাকগরই অকপক্ষা েরমেল।
মপেকমাো েকর বাাঁধা আহমদ মুসার দুহাত নকে উ ল। তার হাকতর
থখালা বাাঁধনমট খকস পেল হাত থেকে। থ াকখর পলকে আহমদ মুসার দুহাত েুকট
থগল ীকমর থষ্টনগাকনর মদকে। থেকে মনল থষ্টনগান।
থেকে মনকয়ই আহমদ মুসা ব্রাে ফায়ার েরল দর ায় দাাঁমেকয় োো
মতন নকে লক্ষয েকর।
ীম ঘুকর দাাঁমেকয়মেল।
মেন্তু ততক্ষকণ আহমদ মুসার থষ্টনগাকনর বযাকরল ঘুকর একসকে ীমকে
লক্ষয েকর।
ওমদকে হাসান তামরে ঝাাঁমপকয় পকেকে থডমেড থডমনকমর উপর। থস তার
মরেলবার তুলমেল আহমদ মুসাকে লক্ষয েকর।
থডমেড থডমনম আহমদ মুসাকে লক্ষয েকর মিগার মটপকত যামিল।
হাসান তামরে তার উপর ঝাাঁমপকয় পোয় থডমেড থডমনকমর হাতমট থবাঁকে যায় এবং
থসই সাকে ফায়ারও হকয় যায়। বুকলটমট মগকয় মবে হয় থডমেড থডমনকমর দুক াকখর
সমন্ধস্থকল। মাোটা একফাাঁে-ওকফাাঁে হকয় যায়।
ওমদকে ডগ উক দাাঁমেকয় তার থষ্টনগান হাকত তুকল মনকয়মেল। তার
থষ্টনগাকনর বযাকরল ঘুরমেল আহমদ মুসার মদকে। মেন্তু তার আকগই থস আহমদ
মুসার তৃতীয় ব্রাস ফায়াকরর মেোর হকলা।
হ াৎ উৎেণম হকয় উ ল আহমদ মুসা। বাইকর অকনেগুকলা পাকয়র েে।
এমদকেই েুকট আসকে।
গুলাগ থেকে টুইনটাওয়ার

96

আহমদ মুসা মনক র যাকেটমট খুকল থসামফয়া সুসাকনর মদকে েুকে মদকয়
েুটল দর ার মদকে। বলল, ‘হাসান তামরে তুমমও এস।’
আহমদ মুসা দর ায় থপৌোর আকগই েকয়ে ন দর ায় একস
মগকয়মেল। প্রকতযকের হাকতই থষ্টনগান।
দর ায় যারা একস দাাঁমেকয়মেল তারা থেতকরর অবস্থা বুঝার কে এেটু
সময় মনকয়মেল। এ সময়টুকুই মেল আহমদ মুসার কে থবানাস সময়। আহমদ
মুসা দর ার মদকে এগুকনা অবস্থাকতই তার থষ্টনগাকনর মিগার মটকপ দর ার উপর
মদকয় ঘুমরকয় মনল।
পাাঁ ন ওরা একস দাাঁমেকয়মেল দর ায়। দর ার উপরই স্তুপ হকয় পকে
থগল ওকদর লাে।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কনই মগকয় দর ায় দাাঁোল। দু ন
দুমদকে উমে মদল।
আহমদ মুসা উমে মদকয়কে বাাঁ মদকে। এমদকেই মনক নামার মসাঁমে।
আহমদ মুসা থদখল মসাঁমেমুখ থেকে এেটু এমদকে দু ন দাাঁমেকয়।
মদ্বধাগ্রস্তোকব ওরা এমগকয় আসমেল। ওকদর থষ্টনগাকনর বযাকরল মেেুটা মন ু।
আহমদ মুসা ওকদর থদকখই বকল উ ল, ‘থষ্টনগান হাত থেকে থফকল
দাও।’
ওরাও থদকখ থফকলকে আহমদ মুসাকে। থসা া হকয় দাাঁমেকয়কে ওরা।
ওকদর থষ্টনগান উক আসকে আহমদ মুসা লকক্ষয।
মেন্তু লক্ষয পযমি উক আসার সুকযাগ থপল না ওকদর থষ্টনগান। তার
আকগই আহমদ মুসার থষ্টনগান থেকে েুকট যাওয়া এে ঝাাঁে গুলী দুই
থষ্টনগানধারীর থদহকে ঝাাঁঝরা েকর মদল।
হাসান তামরে আহমদ মুসার পাকে একস দাাঁমেকয়মেল।
‘হাসান তামরে, তুমম দুপাকের ঘরগুকলা থদখ, থোন োগ -পত্র পাওয়া
যায় মেনা। আমম একদর সা ম েকর থদমখ।’ বলল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা ঘকর প্রকবে েরল। থদখল, থসামফয়া মনক র থোঁো ামাটা
মেকে থফকল থসই টুেকরা মদকয় তার মপতা মেক্টর রাইয়ার হাকত বযাক্ড বাাঁধার
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থ ষ্টা েরকে। তার মপতা বাাঁ হাত মদকয় সহকযামগতা েরকে। মেন্তু দুই বাম হাত
মমকলও ো টা োলোকব েরকত পারকে না।
আহমদ মুসা দ্রুত মগকয় বলল, ‘সুসান দাও মম. রাইয়ার বযাক্ড টা আমম
থবাঁকধ থদই।’
বকল সুসাকনর হাত থেকে োপে মনকয় মেক্টর রাইয়ার হাকত বযাক্ড
বাাঁধকত বাাঁধকত বলল, ‘আল্লাহকে ধেবাদ মম. রাইয়া, বুকলটটা েিীর হােকে
আঘাত েরকলও তা পাে থেকট থগকে। বে রেকমর ফ্রাে ার মকন হয় হয়মন।’
‘ঈর্শ্করর আকগ ধেবাদ আপনার প্রাপয আহমদ মুসা। আমরা েৃতে।’
বলল মেক্টর রাইয়া আকবগ মেত েকে।
আহমদ মুসা মেক্টর রাইয়ার বযাক্ড থেষ েকর থসামফয়া সুসাকনর মদকে
এগুকত এগুকত বলল, ‘আমম থযটা েকরমে, থসটা ঈর্শ্রই েমরকয়কেন। সুতরাং সব
প্রেংসা তাাঁরই প্রাপয মম. রাইয়া।’
আহমদ মুসা থমকঝ থেকে সুসাকনর থোঁো ামা তুকল মনকয় এেটু মোঁকে
মনকয় বলল, ‘থতামার হাতটা দাও সুসান।’
আহমদ মুসার থদয়া যাকেটটা পরকত পাকরমন সুসান। বাাঁম োাঁধটা
আহত োোয় বাাঁ হাত নাোকনা তার কে েষ্টের মেল। ডান হাতটা গুলী মবে
হওয়ায় থসটাও ো েরমেল না। তবুও বাম হাত মদকয় েষ্ট েকর যাকেটটা থস
ধকর থরকখমেল গাকয়র উপর। ধীকর ধীকর থস তার ডান হাতটা আহমদ মুসার মদকে
এমগকয় মদল এবং বলল, ‘ঈর্শ্র মেন্তু সবাইকে মদকয় ো েরান না।’
‘হ্াাঁ, ম ে। আপনাকে মদকয় আল্লাহ আ মূল ো মট েমরকয় মনকয়কেন
এ কে আপনাকে ধেবাদ।’ আহমদ মুসা বলল।
‘মেোকব?’ বলল থসামফয়া সুসান।
‘আপমন’ ডগকে োবু েকর ও ীমকে আমাকদর সাবমক্ষমণে পাহারা
থেকে সমরকয় একন আমাকদরকে এযােেকন আসার সুকযাগ েকর মদকয়কেন।’
হাসল থসামফয়া সুসান। বলল, ‘লোই-এর পে থদখাকনা আর লোই েরা
এে ম মনস নয়। যাে। আমম মবমস্মত হকয়মে, আপনাকদর বাাঁধা হাত েখন মেোকব
খুকল থগল?’
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‘মপেকমাো েকর থবাঁকধ দু নকে যমদ এেই ায়গায় মনমরমবমল রাখা হয়,
তাহকল তাকদর বাাঁধন থখালা সমস্যা হয় না। আমাকদরকে থবাঁকধ ওরা পাকের ঘকর
থরকখমেল।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ঈর্শ্রকে ধেবাদ। আপনাকদর বাাঁধন থখালা না োেকল, আপনারা
সাহাযয েরকত না পারকল সবমনাে থরাধ েরা থযত না। মরকতও হকতা আমাকদর
দু নকেই। আব্বা ম েই বকলকেন। সমতযই আমরা েৃতে।’ বলল থসামফয়া
সুসান।
আহমদ মুসা ততক্ষকণ থসামফয়া সুসাকনর বযাক্ড বাাঁধা থেষ েকর
থফকলকে।
সুসাকনর েোর উত্তকর থোন েো না বকল আহমদ মুসা লােগুকলার
পকেট সা ম শুরু েকর মদল। ীম থেকেই থস প্রেম ো শুরু েরল।
হাকত বযাক্ড বাাঁধার পর থসামফয়া সুসান আহমদ মুসার যাকেটটা েষ্ট
েকর হকলও পরকত পারল। যাকেট পকর মনকয় থসামফয়া সুসান বলল, ‘সাক ম
আমমও আপনাকদর সাহাযয েরকত পামর।’
বকল থসামফয়া সুসান সাক মর কে থডমেড থডমনকমর মদকে এগুকলা।
‘আসকল আপমন মে াকিন আহমদ মুসা?’ প্রশ্ন েরল মেক্টর রাইয়া
আহমদ মুসাকে।
‘সাও থতারাহ দ্বীপ সম্পকেম ানকত াই, ানকত াই সাও থতারাহ দ্বীকপ
ওকদর যাতায়াকতর মাধযম মমমনসাব-এর গমতমবমধ সম্পকেম।’ আহমদ মুসা বলল।
‘মমমন সাব এর গমতমবমধ মদকয় মে েরকবন। সাও থতারাহ যাবার কে
মে মমমনসাব বযাবহার েরকত ান?’ ম োসা মেক্টর রাইয়ার।
‘ম ে তাই।’ বলল আহমদ মুসা।
‘থেন, থয থোনোকবই থতা সাও থতারাহ যাওয়া যায়।’ থসামফয়া সুসান
বলল।
‘যাওয়া যায়, মেন্তু তাকত মমেন সফল হওয়ার সম্ভাবনা েম। আোে পে
মেংবা সী-সারকফস দুপকের থয মদে মদকয়ই যাওয়া থহাে ওকদর থ াকখ ধরা
পেকত হকব। তাকত তারা বন্দীকদরকে মনকয় পালাবার সুকযাগ পাকব মমমন-সাব এ
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েকর। অেবা বন্দীকদর হতযা েকর তারা আমাকদর মমেনটাকেই বযেম েকর মদকত
পাকর।’ বলল আহমদ মুসা।
‘বুকঝমে।’ বলল থসামফয়া সুসান। তারপর তাোল তার মপতা মেক্টর
রাইয়ার মদকে। বলল, ‘তাহকল আব্বা তুমমই এেটা বযবস্থা ের না ‘মমমন-সাকব’র।
থসটাকত কে ওাঁরা যাকবন।’
‘মমমন-সাব বা সাবকমমরন আমাকদর থগাকয়ন্দা মবোকগর থনই।
থনৌবামহনীর আকে। মেন্তু থসসব মডকফে েমাক্ডার অধীন।’ বলল মেক্টর রাইয়া।
‘হ্াাঁ, আমরা েমাক্ডা ইউমনটও মমমন-সাব বযবহার েমর। মেন্তু এ মমমনসাবগুকলার যাতায়াত থেন্দ্রীয়োকব মমনটর েরা হয়। মনশ্চয় সাও থতারাহ দ্বীকপ
এযালাও েরকব না। তকব সাও থতারাকহর কে মবকেষ থপ্রাগ্রাম ততরী েরা যায়
আ একদর থয েয়াবহ রূপ থদখলাম তার মেমত্তকত।’ থসামফয়া সুসান বলল।
‘না সুসান, এোকব থপ্রাগ্রাম ততরী েরকলও তা থোন ো থদকব না।
োরণ এ খবর ফাাঁস হকয় যাকব এবং সাও থতারাহ সাবধান হকয় যাকব। মদ্বতীয়ত
আমম শুকনমে, সাও থতারাহ দ্বীকপর আোে থেকে থতালা থগাকয়ন্দা ফকটাকত সাও
থতারাহ দ্বীকপ থোন থডে বা থোন থ মট খুাঁক পাওয়া যায়মন। এমনমে মানুকষর
বসবাসকযাগয থোন স্থাপনাও নয়। এই অবস্থায় থতামাকদর মমমন সাব ওখাকন
থপৌেকলও লাে হকব না। ওকদর ঘাাঁমট খুাঁক পাওয়া যাকব না।’ বলল আহমদ মুসা।
সা ম েরা থফকল থসামফয়া সুসান থসা া হকয় দাাঁোল। তাোল থস আহমদ
মুসার মদকে। তার থ াকখ মবস্ময় মবমুগ্ধ দৃমষ্ট।
মেেু বলার কে থস মুখ হা েকরমেল। মেন্তু তার আকগই তার মপতা
মেক্টর রাইয়া বকল উ ল, ‘ম ে বকলকেন। এমন থগাকয়ন্দা েমব আমমও থদকখমে।
আপনার েো ম ে।’
মেক্টর রাইয়া োমকতই থসামফয়া সুসান বকল উ ল, ‘আপমন এত মেেু
ম িা েরকেন? এত দুরদৃমষ্ট আপনার? আপমন তেয ফাাঁস হওয়ার েো বলকলন।
মেন্তু মসোি হকব েমাক্ডা অপাকরেন েমা্ড থেকে। থসখান থেকে তেয ফাাঁস
হওয়ার থোন সম্ভাবনা থনই।’
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হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘থতামার েোই হয়কতা ম ে। মেন্তু এেটু
আকগ থডমেড থডমনকমর োে থেকে থ কনে ওরা টাো মদকয় সবমেেুই মেকন
োকে। এটা সতয হকল একদর থেনার হাত থোন পযমি থপৌকেকে মেনা মে েকর
ানকব? সুতরাং সকন্দহ থেকেই যায়।’
মুখ ম্লান হকয় থগল থসামফয়া সুসাকনর। থোট্ট েকর বলল, ‘স্যমর মম.
আহমদ মুসা। আমাকদর ামতর দুেমাগয থয, তাকদর থশ্রষ্ঠ সিানরাও মবমি হয়।’
বকল আবার সা ম েরায় মকনাকযাগ মদল থসামফয়া সুসান।
‘এটা আপনার ামতর এোর দুেমাগয নয়। পৃমেবীর বহুকদকের
বহু ামতর অসংখয থশ্রষ্ঠ সিান ইহুদীবাদীকদর টাোর োকে মবমি হকয়কে অেবা
ওকদর ষেযকন্ত্রর ফাাঁকদ আত্মসমপমণ েরকত বাধয হকয়কে। েতামধে বের ধকর
ম
ওয়ামেংটন আব্রাহাম মলংেন-টমাস থ ফারসকনর থদে মামেমন যুক্তরাষ্ট্র ওকদর
কুটবুমের দ্বারা থডামমকনকটড হকয়কে, ওকদর স্বাকেমর বাহন থসক োমির নাকম
অোমির ধ্ব া উমেকয়কে দুমনয়ায়। সকব থস থদেমট মুমক্ত লাে েকরকে ওকদর
অকক্টাপাে থেকে। অকনে থদে এখনও মুমক্ত পায়মন। থতামাকদর আক ারস তারই
এেটু ক্ষুদ্র দৃষ্টাি।’ বলল আহমদ মুসা।
আবার থসা া হকয় দাাঁমেকয়কে থসামফয়া সুসান। তাোল আহমদ মুসার
মদকে। আকবকগ তার থ াখ-মুখ োরী হকয় উক কে। বলল, ‘মামেমনীকদর এই মুমক্তর
এেটা মনমমত্ত আপমনও মেকলন। আমরা এবং আমাকদর াতীয় মযমাদা থোোয়
থপৌাঁকেকে তার মেেুটা থতা আ
ানকলন। আপমন মে আমাকদর আক ারসকে
সাহাযয েরকবন।’ আকবকগ রুে হকয় থগল থসামফয়া সুসাকনর েে। দুক াকখ তার
টলটল েরকত লাগল অশ্রু।
ম্লান হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এ সুকযাগ যমদ আমার োকগয ঘকট,
আমম আনমন্দত হকবা সুসান।’
থসামফয়া সুসান সামকন মাো ঝুমাঁ েকয় থোমর বাাঁমেকয় বাও েরল আহমদ
মুসাকে। তার দুক াখ থেকে থনকম এল দুকফাটা অশ্রু।
থ াখ মুকে আবার সাক মর ো শুরু েরল থসামফয়া সুসান।
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আহমদ মুসা ও থসামফয়া সুসান থমাট ১৪মট মৃতকদহ সা ম েরল। মেন্তু
আশ্চযম োরও পকেকটই মেেু থপল না। একেবাকর েূে পকেটগুকলা। পকেকট
তাকদর মামনবযাগ আকে, মেন্তু তাকত টাো োো আর মেেুই থনই।
এ সময় মফকর এল হাসান তামরেও। বলল, ‘দুতলার সবগুকলা েক্ষই
থবড রুম। এই হলঘকরর পাকে এেটা অমফসরুম রকয়কে, থসখাকন থটমবল, থ য়ার
ও এেমট েমম্পউটার। েমম্পউটারমটও েূে।’
‘ম ে ওকদর পকেকটর মত।’ বলল আহমদ মুসা।
বকলই এেটু োবল আহমদ মুসা। তারপর আবার বকল উ ল, ‘আমার
মকন হকি মম. মেক্টর রাইয়া ও থসামফয়া সুসাকনর বযাপাকর ূোি মসোি থনয়ার
পর তারা তাকদর সব ডকুকম্ট সমরকয়কে, েমম্পউটারও খামল েকরকে।’
‘থেন?’ বলল মেক্টর রাইয়া।
‘আপনাকদর হতযার পর প্রোসকনর অিত এেটা অংে থেকে
মরটামলকয়েন হকত পাকর, এ েকয়ই তারা তাকদর পমর কয়র সব রেম ম হ্ন থগাপন
েকর থফকলকে।’
‘ম ে বকলকেন মম. আহমদ মুসা। এটাই এর এেমাত্র বযাখযা।’ বলল
মেক্টর রাইয়া।
মেক্টর রাইয়া দাাঁমেকয়মেল থডমেড থডমনকমর লাকের পাকে।
তাোল আহমদ মুসা মেক্টর রাইয়ার মদকে মেেু বলার কে।
মেক্টর রাইয়ার মদকে তাোকত মগকয়ই আহমদ মুসার ন র পেল থডমেড
থডমনকমর গলায় োো এেটা ে কে ম মনকসর উপর। পাকেই দাাঁমেকয়মেল
থসামফয়া সুসান। আহমদ মুসা থসামফয়া সুসানকে ম কেস েরল, ‘মম. থডমেকডর
গলায় ে কে ওটা মে?’
‘থসানার এেটা িস।’ বলল থসামফয়া সুসান।
‘ইহুদী থডমেকডর গলায় খ্রীকষ্টর িস!’
বকল আহমদ মুসা দ্রুত এমগকয় এেটু ঝুাঁকে পকে থসানার িসটা থসানার
থ ন থেকে মোঁকে মনল। ধরল থ াকখর সামকন। বলল স্বগত েকে, থমাটা-কসাটা
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এতবে িস থতা োরও গলায় েখনও থদমখমন। আর এে ন েট্টর ইহুদীবাদী
িস পরকব এটাও অমবর্শ্াস্য ঘটনা।
বকল উকট-পাকট থদখকত লাগল আহমদ মুসা িসমটকে।
হ াৎ ভ্রুকু কে থগল আহমদ মুসার। থস থদখল িকসর দুপাকেই লবালমব থ াো লাগাকনার মত থসা া সরল থরখা।
আহমদ মুসা িসটা দুহাকত ধকর থ াোর মত লাইকনর দুপাকে দুহাকতর
দুআেুকলর নখ থসট েকর দুমদকে টান মদল।
সংকগ সংকগ দুোগ হকয় থগল িসমট। থেতর থেকে থবমরকয় এল দুমট
ফাইবার ীপ। ীপ দুমট হাকত তুকল মনল আহমদ মুসা। মবস্ময় তার থ াকখ-মুকখ।
থ াখ বুলাল ীপস দুমটর উপর। থদখল দুমটকতই েকয়েমট ইংকর ী বণম
ও েকয়েমট েকর ইংকর ী অংে থখাদাই েরা। পেল আহমদ মুসা। প্রেমমটকত
থলখা ‘FAMS 00654123’ এবং মদ্বতীয়মটকত থখাদাই েরা হকয়কে ‘FAST
00456321’
সবাই থদখমেল আহমদ মুসাকে। সবার থ াকখ-মুকখ মবস্ময়। িসও থোন
মেেু লুোকনার আধার হকত পাকর তাহকল!
‘ওগুকলা মকন হকি ফাইবার ীপস। ওগুকলাকত মেেু থলখা আকে?’ বলল
থসামফয়া সুসান।
আহমদ মুসা থোন েো না বকল ীপস দুমট তুকল মদল সুসাকনর হাকত।
ওরা একে একে সবাই থদখল ীপস দুমটকে। সবমকেকষ হাকত থপল মেক্টর
রাইয়া।
মেক্টর ীপস দুমটকত থ াখ বুমলকয়ই বকল উ ল, ‘ ীপস দুমট গুরুত্বপূণম
থোড নাবার বহন েরকে।’
‘ম থসটা পমরষ্কার। মেন্তু থোড নাবার মেকসর হকত পাকর?’ ম োসা
আহমদ মুসার।
‘ ীপকসর থোকড ৮মট মডম ট থেকে ধকর থনয়া থযকত পাকর ওগুকলা থোন
লেকে আনলে েরার থোড নাবার। থস লে েমম্পউটাকররও হকত পাকর। মেন্তু
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বণমমালাগুকলা দ্বারা মে বুঝাকি তা ানকত পারকল রহকস্যর সমাধান সহ
হকতা।’ বলল মেক্টর রাইয়া।
গেীর ম িায় ডুকব মগকয়মেল আহমদ মুসা।
থস ীপস দুমট মেক্টর রাইয়ার হাত থেকে মনকয় আবার ন র বুলাকত
লাগল। উকট-পাকট থদখকত লাগল োকলা েকর। এে ায়গায় মগকয় তার থ াখ
আটকে থগল। থদখল, প্রেম ীপকসর থেষ ডান প্রাকি থসানালী রংকয়র ীপকস
থসানালী রংকয়র এেটা এযাকরা আরও ডান মদেকে মাকন বাইকরর মদেকে ইংমগত
েরকে। এর মবপরীত দৃশ্য মদ্বতীয় ীপসমটকত। থসটার বাম প্রাকি এেমট এযাকরা।
এযাকরার মাো থেতর মদকে, মাকন থোডকে ইংমগত েরকে।
আহমদ মুসা থদখাল এযাকরামট সেলকে। বলল, ‘দু ীপকসর দুকোকডর
মকধয সম্পেম রকয়কে। থয ীপকসর এযাকরা বাইকরর মদেকে ইংমগত েরকে, থসটা
প্রেম বযবহার েরকত হকব এবং থয ীপকসর এযাকরা থেতরমুমখ হকয় থোডকে
ইংমগত েরকে থসটা মদ্বতীয়, একে প্রেমটার পকর বযবহার েরকত হকব।’
হামস ফুকট উ ল মেক্টর রাইয়ার মুকখ। বলল, ‘আপনার রহস্যকেদী োন
অতুলনীয়। এখন বামে োেল বণমমালাগুকলার অেম উোর।’
হ াৎ আহমদ মুসার থ াখ মুখ উজ্জ্বল হকয় উ ল। মেন্তু পরক্ষকণই
মনক কে সামকল মনকয় থস স্বাোমবে হকয় থগল। তারপর ীপসগুকলা িকস পুকর
পকেকট রাখকত রাখকত বলল, ‘রহস্য উোর যখন শুরু হকয়কে, তখন থেষও েীঘ্রই
হকয় যাকব ইনোআল্লাহ।’
েো থেষেকর এেটু থেকমই আবার বকল উ ল, ‘না এখাকন আর থদমর
নয়। আপনারা আহত। লুন আমরা যাই। যাবার সময় মনক র থফ্লারটা এেটু থদকখ
থযকত হকব।
বকলই তাোল হাসান তামরকের মদকে। বলল, ‘তুমম আকগ লকব
সাবধাকন, থদকখ-শুকন। েত্রু লুমেকয় োেকত পাকর সুকযাকগর অকপক্ষায়। আর
থপেন মদেটা থদখার দাময়ত্ব আমার।’
মনকদমকের সাকে সাকেই থষ্টনগান হাকত মনকয় হাাঁটকত শুরু েরল হাসান
তামরে।
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মেক্টর রাইয়া ও থসামফয়া সুসানও হাাঁটকত শুরু েকরকে।
আহমদ মুসা হাাঁটকত শুরু েকরই আবার েমকে দাাঁোল। বলল, ‘দাাঁোও
হাসান তামরে।’
দাাঁমেকয় পেল সবাই।
‘হাসান তামরে, থডমেড থডমনকমর মৃতকদহ থরকখ যাওয়া যাকব না। তুকল
মনকয় সাগকর ডুমবকয় রাখকত হকব, অেবা অে থোোও লুোকত হকব যাকত তার
মৃতকদহ থেউ না পায়।’
‘থেন? এর মে প্রকয়া ন? সবার মৃতকদহই থতা োেকে।’ আহমদ মুসা
েো থেষ েরকতই বকল উ ল থসামফয়া সুসান।
‘তার লাে এখাকন োেকল আ র ওয়াই মযান অবশ্যই থ কন যাকব থয,
থডমেড থডমনকমর গলায় িসটা থনই, তখন থস অবশ্যই সকন্দহ েরকত পাকর থয,
দুমট থোড নাবার েত্রুর হাকত পকে থগকে। তার ফকল এই থোড মদকয় আর থোন
লাে হকব না।’ বলল আহমদ মুসা।
থসামফয়া সুসাকনর মবমুগ্ধ দৃমষ্ট আহমদ মুসার উপর। বলল, ‘মেন্তু
এেোও থতা মকন েরকত পাকর টাোর থলাকেই থেউ িসটা মনকয় থগকে।’
‘টাোর থলাে োেকল এতগুকলা মামনবযাগ তারা থনয়মন থেন? তাোো
আ র ওয়াই মযান াকন যারা এই লোই েকরকে, তারা টাোর কে লালাময়ত
নয়।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ধেবাদ।’ বলল থসামফয়া সুসান। অসীম মুগ্ধতায় আকলামেত থসামফয়া
সুসাকনর থগাটা থ হারা।
‘আমারও ধেবাদ গ্রহণ েরুন আহমদ মুসা। আপনাকে যতই থদখমে,
ততই অমেেূত হকয় পেমে।’ মেক্টর রাইয়া বলল।
মেক্টর রাইয়া যখন েোগুকলা বলমেল, তখন এমদকে োন না মদকয়
আহমদ মুসা এমগকয় মগকয় থডমেড থডমনকমর লাে োাঁকধ তুকল মনমিল।
েুকট এল হাসান তামরে।
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‘আপমন াকনন োইয়া, এ ধরকনর োর বইকত আমার খুব োল লাকগ।’
বকল আহমদ মুসার হাত থেকে থডমেড থডমনকমর লাে মেমনকয় মনকয় তা মনক র
োাঁকধ তুকল মনল।
থসামফয়া সুসান তার আহত হাত মদকয়ই এেটা থষ্টনগান তুকল মনল এবং
গুলীর মযাগাম নটা পরীক্ষা েরল। তারপর বলল আহমদ মুসাকে লক্ষয েকর,
‘এবার মম. হাসান তামরকের দাময়ত্ব আমম পালন েরব।’
বকল সামকন এমগকয় সবার সামকন থস হাাঁটকত লাগল।
‘ধেবাদ সুসান। তুমম সমতযই এে ন েমাক্ডা।’ বলল আহমদ মুসা।
‘েুকল যাকিন থবাধ হয় থয, আপমন আহমদ মুসা। সাধারণ োরও কে
আপনার মুখ থেকে এতবে প্রেংসা মানায় না।’
‘এটা প্রেংসা নয়, সকতযর স্বীেৃমত।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আপনার এই েো এবং সবমেেু আমার োকে স্বপ্ন মকন হকি। েয় হকি
স্বপ্ন না আবার থেকে যায়।’ আকবকগ গলাটা োাঁপল সুসাকনর।
বকলই দ্রুত লকত শুরু েকরকে সুসান।
সবাই লকত শুরু েরল।
আহমদ মুসাও।
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৪
সািামসমা উপতযোর পাকে হাইওকয় থেকে এেটু থনকম গামে দাাঁমেকয়
পেল।
গামের ড্রাইমেং মসট থেকে প্রেকম নামল হাসান তামরে।
আহমদ মুসাও নামল তার পকর পাকের মসট থেকে।
‘ম ে এখান মদকয়ই সুমলোকনর গামেকে রাস্তায় উ কত থদকখমেলাম।’
বলল হাসান তামরে।
আহমদ মুসা ারমদকে তাোল। থদখল, তারা থযখাকন দাাঁমেকয় আকে
থসখান থেকে বে গাে পালা মুক্ত এেটা েমরকডার এাঁকে-কবাঁকে সামকন এমগকয়
থগকে। তার দুপাকেই থঝাপ-ঝাে ও গাে-পালা। পােকর-মামটকত থমোকনা েূমম।
ঘাকস ঢাো।
‘সুমলোন মনশ্চয় গামেটা সেে থেকে থদখা যাকব এমন ায়গায় পােম
েকরমন। মকন হয় যতটা থপকরকে থেতকর মনকয়কে। এখন থদখ, গামে যাওয়ার
ম হ্নটা খুাঁক পাওয়া যায় মেনা। তাহকল মেেুটা অিত পমরষ্কার হকব থয, থেন থস
এখাকন একসমেল? এমদকে তাকদর নতুন থোন আস্তানা আকে মেনা।’ আহমদ মুসা
বলল।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কনই গামের াোর ম হ্ন খুাঁ কত
লাগল। থয গামে সুমলোন বযবহার েকরমেল তা বে গামে না হকলও আকমমরোন
োরমটর ও ন েম নয়। এ ও কনর াকপ েম ঘাস থয থেতকল যাকব, পাতা মোঁকে
যাকব, েম গােগুকলা থেকে যাকব, তা খুবই সাধারন দৃশ্য।
আহমদ মুসারা এই ম হ্নই সন্ধান েরকত লাগল।
অবাে হকলা তারা সন্ধান েরকত মগকয়। থদখল, ঘাকস ঢাো েমরকডারটার
মাঝামামঝ লবা-লমব থগাটা ায়গারই ঘাস অকনেটা থেতলাকনা, পাতা থোঁো এবং
েম গােও মাকঝ মাকঝ মপষ্ট হওয়া। মবস্মকয়র বযাপার হকলা, থেতলাকনা ও থোঁো
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থোন ঘাস বা েম গাে মকর শুমেকয় থগকে, থোনটা আবার থেতলাকনা ও থোঁো
হকলও ঐোকব মকর যায়মন। মবমস্মত আহমদ মুসা মবষয়টার মদকে হাসান
তামরকের দৃমষ্ট আেষমণ েরল।
ভ্রুকুমঞ্চত হকলা হাসান তামরকের। বলল, ‘ম ে বকলকেন োইয়া।
মবষয়টা এতক্ষণ আমম থখয়াল েমরমন। এটা এেটা মবরাট বযাপার। এর অেম হকলা,
শুধু সুমলোকনর গামে নয়, এ ধরকনর গামে এখাকন আকগও একসকে। হয়কতা বার
বারই একসকে।’
োবমেল আহমদ মুসা। বলল, ‘আর সুমলোনকদর মত গামে বার বার
আসার অেম হকলা, সামকন এমন মেেু আকে, থযখাকন গামেগুকলা একসকে।’
‘ম ে বকলকেন োইয়া। মেন্তু প্রশ্ন হকলা, সািামসমা উপতযোর পােুকর
থ মট োোও তাকদর আর থোন ঘাাঁমট মে এমদকে আকে, থেলমেকনর েোয় মেন্তু
এটা বুঝা যায়মন।’ বলল হাসান তামরে।
‘সািামসমার এ পােটাকে সািামসমা উপতযোর বাইকর ধরে থেন?’
আহমদ মুসা বলল।
‘তাও হকত পাকর।’
‘ ল, গামের এ িাে ধকর আমরা এমগকয় যাই।’
বকল হাাঁটা শুরু েরল আহমদ মুসা।
হাসান তামরেও লল পাোপামে।
যতই সামকন, মাকন উত্তকর এগুকত লাগল তারা, ততই এাঁকে-কবাঁকে
অকনে থঝাপ-ঝাে পাে োমটকয় এমগকয় যাওয়া ঘাকসর েমরকডারটায় থোট-খাট
আগাো ও গাে-গােোর সংখযা বােকত লাগল। এখাকন গামে যাতায়াকতর িােটা
আরও ষ্পষ্ট হকয় উক কে।
মবস্ময় বােকত লাগল আহমদ মুসা ও হাসান তামরকের। ংগকলর মকধয
এোকব গামে মনকয় আসার রহস্য মে! রহস্য মে না বুঝকলও থোন এেটা বে
বযাপার আকে, থস মবষকয় তারা মনমশ্চত হকলা।
এেটা পাহাকের বে মটলার থগাোয় একস তাকদর এই যাত্রা থেষ হকয়
থগল। থদখল, মটলাটার থগাোয় একস গামে লার থসই িােটা থেষ হকয় থগকে।
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আহমদ মুসারা েমকে দাাঁোল থসখাকন।
ারমদকে তাোল আহমদ মুসা।
‘োইয়া উপকূল মেন্তু খুব থবমে দূকর নয়।’ বলল হাসান তামরে।
‘মেন্তু সামকনটা আরও উাঁ ু হকয় উক কে। সািামসমা উপতযোর মত েূমম
হ াৎ মন ু হকয় উপকূকলর সমািরাল হকয় যায়মন।’ আহমদ মুসা বলল।
‘হ্াাঁ োইয়া। আমার মকন হয় সামকনর পাহােটা সাগর থেকে উক
একসকে। থসখাকন হয়কতা আমরা থোন নাবয উপকূল পাব না।’ বলল হাসান
তামরে।
‘আমরা উপকূকল যামি না হাসান তামরে। গামের থলােরা থোোয়
একসমেল থসটা খুাঁ মে। আমার ধারণা এটা ওকদর উপকূকল যাবার থোন রাস্তা নয়।
মমমন-সাকবর থনােকরর কে তারা থয সািামসমার পােুকর থ মটটাকেই বযবহার
েকর, থসটা থতা থসমদন আমরা মনক কদর থ াকখই থদমখমে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘এই ংগকল তাহকল তারা থেন আসকব?’ বলল হাসান তামরে।
োবমেল আহমদ মুসা। বলল এে সময় থস উৎসামহত েকে, ‘থখয়াল
েকরে হাসান তামরে, থসমদন মমমন-সাব যখন সািামসমা থ মটকত একসমেল, থস
সময়টাকতই সুমলোন এই ংগকল বা এই এলাোয় মেল।’
‘োইয়া তাহকল আপমন বলকত াকিন, মমমন-সাব থনাের েরা ও
সুমলোন এখাকন আসার মকধয এেটা থযাগসূত্র আকে।’ হাসান তামরে বলল।
‘থযাগসূত্র না োেকল ম ে এ সময় সুমলোন এখাকন একসমেল থেন?’
স্বগত প্রশ্ন আহমদ মুসার।
‘থ মটকতই থতা আমরা লুমেকয় মেলাম। সুমলোন থতা থসখাকন যায়মন।’
বলল হাসান তামরে।
‘হকত পাকর সুমলোন বা মমমন-সাব আমাকদর অবস্থান থটর থপকয়মেল।
সুমলোনও থসখাকন যায়মন এবং মমমন সাবও থ মটকত থনাের েকরমন।’ বকল মুহূতম
খাকনে োমল আহমদ মুসা। তারপর আবার বকল উ ল, ‘মেন্তু এমন মেেু ঘটার
অেম হকলা, সুমলোন আমাকদর অবস্থান থটর থপকয়মেল। যমদ তা থপকয় োকে,
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তাহকল সংকগ সংকগ তা থডমেড থডমনমকদর ানাবার েো। মেন্তু থডমেড
থডমনমকদর েো বাতমায় এমন মেেু আাঁ েরা যায়মন।’
‘আমরা মবরাট ধাাঁধায় পকে থগলাম োইয়া। থোনটাকে সতয বকল গ্রহণ
েরব’। বলল হাসান তামরে।
‘সুমলোনকদর গামে এখাকন বার বার আকস এটাকেই সতয বকল গ্রহণ
েরব। এস, থেন একসমেল এ সতযটা থবর েমর, তাহকল সবমেেুই পমরষ্কার হকয়
যাকব।’ বকল আহমদ মুসা মকনাকযাগ মনমবষ্ট েরল তার ারপাকে। বুঝার থ ষ্টা
েরল, গামে থেকে থনকম থোন মদকে থগকে।
এ সময় হাসান তামরে এেটু পুব মদকে এমগকয় ঝুকাঁ ে পকে এেটা েম
ারা হাকত তুকল মনকয় আহমদ মুসাকে থদমখকয় বলল, ‘থদখুন এ ারা গােটা থগাো
থেকে পকেমেল, অকনেখামন শুমেকয় থগকে।’
‘আহমদ মুসার মুখ আনকন্দ উজ্জ্বল হকয় উ ল। বলল, ‘ ল আমাকদর
ডান মদকেই এগুকত হকব।’
এেটু এমগকয় আহমদ মুসা থদখল, এেটা পাের তার ায়গা থেকে
উপকে উকট আকে। আহমদ মুসা হাসান তামরেকে পােরটা থদমখকয় বলল,
‘আমরা ম ে পকেই এগুমি হাসান তামরে।’
আহমদ মুসারা এইোকব থোট-খাট ম হ্ন অনুসরণ েকর মটলাটার দমক্ষণ
পাে হকয় পূব পাে ঘুকর উত্তর পাকে মগকয় থপৌেল। মটলাটার উত্তর পাকে এেটা
অগেীর উপতযো। উপতযোটার পকরই এেটা পােুকর পাহাে। পাহােটার মনক র
মদেটা ংগকল ঢাো হকলও উপকরর অংে অকনেটাই নাংগা, সমলড পােকরর।
মাকঝ মাকঝ গাে আকে।
আহমদ মুসারা ম হ্ন ধকর পােুকর পাহােটারও উত্তর প্রাকি মগকয় থপৌেল।
সামকন তাোকতই থদখকত থপল পাহাকের থগাোয় এেটা আকগর মতই অগেীর,
মেন্তু সংেীণম উপতযো। উপতযোর পকরই উাঁ ু হকয় উক কে এেটা উচ্চেূমম এবং
োকদর আোকর তা মেেুটা এমগকয় থগকে। তার পকরই সাগর।
মনক র সংেীণম উপতযোটা ঘন গাে-পালায় ঢাো। ংগকলর উপর থ াখ
পেকতই এেটা মবষকয়র প্রমত তার দৃমষ্ট দারুণোকব আেৃষ্ট হকলা। থদখল,
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অকনেগুকলা গাকের মকধয দাাঁোকনা এেটা থদবদারুর মত থসা া লবা হকয় ও া
গাকের মাোটা োো। োো মাোটা ঝুকল আকে। োো অংেটা শুমেকয় থগকে।
আহমদ মুসার মুখটা উজ্জ্বল হকয় উ ল। গাকের োো মাোটা হাসান
তামরেকে থদমখকয় বলল, ‘আমার মকন হয় ওটা এেটা সংকেত হাসান তামরে।’
‘আপমন মকন েকরন, থেউ ডালটা থেকে থরকখকে?’ হাসান তামরে বলল।
‘আমার তাই মকন হয়।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ঝে বা অে থোন োরকণও থতা োেকত পাকর?’ হাসান তামরে বলল।
‘থদখ, গােটার পূব, পমশ্চম ও উত্তর সব মদকেই গাকের প্রা ীর। দমক্ষণ
মদেটা ফাাঁো। মেন্তু এমদকে আবার পাহাকের প্রা ীর। সুতরাং এই অবস্থায়
অকপক্ষােৃত থোট গােটা এইোকব োেকত পাকর না।’ বলল আহমদ মুসা।
‘যুমক্তটা ম ে োইয়া।’ হাসান তামরে বলল।
‘ ল ওমদকে থদমখ বযাপারটা মে?’ বলল আহমদ মুসা।
বকল আহমদ মুসা পাহাে থেকে উপতযোর মদকে নামকত শুরু েরল।
সাকে হাসান তামরেও।
উপতযোয় থনকম এল আহমদ মুসারা।
উপতযোর তলাটা ঘন আগাোয় েরা।
‘োইয়া এখাকনও থলাে লা কলর ম হ্ন পাওয়া যাকি।’ হাসান তামরে
বলল।
‘মেন্তু হাসান তামরে এেটা ম মনস থদখ, থপেকন আমরা থযমনটা থদকখ
একসমে, এখানোর ঘাস ও আগাো থস রেম দমলত-মমেত নয়। এখাকন লাকফরা
হকয়কে খুব সাবধাকন।’ বলল আহমদ মুসা।
‘োরণ থবাধ হয় এই থয, এখাকন ওকদর আগমন ওরা লুোকত থ কয়কে।
মেন্তু থেন?’
‘বযাপারটা মকন হয় ম োনা লুোবার মত। আমরা হয়কতা ওকদর
গুরুত্বপূণম থোন মেেুর োোোমে থপৌকে থগমে।’ আহমদ মুসা বলল।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কনই ারমদকে সতেমোকব থ াখ
বুলাকত লাগল। মেন্তু দৃমষ্ট আেষমকণর মত থোন মেেুই থোোও থদখল না।
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‘ ল আমরা মাো োো গােটার মদকে আগাই।’ আহমদ মুসা বলল।
গাকের থগাোয় থপৌোর আকগই গাকের উত্তর পাকে গাকের মনক ই গােআগাোর এেটা বৃত্ত তার দৃমষ্ট আেষমণ েরল। বৃত্তটার বমহঃসীমা অেষ্ট হকলও
বৃত্তটা ারপাকের ংগল থেকে আলাদা হকয় থগকে তা এেটু সতেম দৃমষ্টকতই
থ াকখ পকে। বৃকত্তর থেতকরর ঘাস-আগাোর ংগল প্রােৃমতেোকব মবেস্ত নয়,
পমরেমল্পতোকব সা াকনা। এই পােমেযই বৃত্তকে আলাদা েকরকে।
আহমদ মুসা বৃত্তটা থদখাল হাসান তামরেকে।
মবমস্মত েকে হাসান তামরে বলল, ‘উপকর গাকের ডাল থেকে রাখা, মনক
ংগকলর এেটা মযান-কমড বৃকত্তর মনশ্চয় এেটা অেম আকে োইয়া।’
আহমদ মুসা থোন বাব মদল না। এগুকলা গাকের থগাোয় বৃত্তটার
মদকে।
হাসান তামরেও।
বৃত্তটার পাকে থপৌেকতই হাসান তামরে বকল উ ল, ‘বৃত্তটাকে এখন মেন্তু
োইয়া ারমদে থেকে ংগল এলাো থেকে আলাদা েরা যাকি না।’
‘হ্াাঁ তাই হয়। মেল্পীকদর এে থশ্রণীর েমবকে োে থেকে থদখাকল তার
থোন আোর বুঝা যায় না। মেন্তু দূর থেকে থদখকল আোর পমরষ্কার হকয় ওক ।
এ বযাপারটাও থস রেম। এ বৃত্তটাকে অে মানুকষর থ াখ থেকে লুোবার কে
এটা এেটা থেৌেল।’ বকলই আহমদ মুসা বৃকত্তর ারমদেটা থদখকত লাগল।
মামটর উপর ঝুকাঁ ে পকে পরীক্ষা েরকত মগকয় আহমদ মুসা থদখল,
‘বাইকরর সাকে বৃকত্তর প্রাি বরাবর ফাটল এবং তার সাকে মেেুটা আলগা মামটও
েমেকয় মেমটকয় োো।
বযাপারটা হাসান তামরকেরও ন কর পকেমেল। থস মবমস্মত। বলল থস
আহমদ মুসাকে লক্ষয েকর, ‘োইয়া মকন হকি থযন বৃত্ত এেটা আলগা ম মনস।’
‘থতামার ম িায় আকরেটা মবষয়ও থযাগ ের। থদখ বৃকত্তর প্রাি ধুমল
ধূসমরত হকলও খুব েক্ত। থযন মসকমক্ট ততরী । তার অেম প্রািটা প্রােৃমতে নয়
মবকেষোকব ততরী েরা হকয়কে।’ বকল উক দাাঁোল আহমদ মুসা। তার েপাল
কুমঞ্চত। োবকে আহমদ মুসা।
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হাসান তামরেও উক দাাঁমেকয়কে। তারও থ াকখ-মুকখ মবস্ময়।
আহমদ মুসা আবার ঘুকর এল বৃত্তটার োকে। বলল, ‘বৃত্তটাকে
মযানকহাকলর ঢােনার মত মেেু বলকল থেমন হয়?’
থ াখ েপাকল তুলল হাসান তামরে। তার মাকন ংগল-ঢাো এই থগাটা
বৃত্তটা সরাকনা যাকব?’
‘প্রাি বরাবর আলগা মামট থদকখ মকন হকি এটা উক কে-কনকমকে।’
আহমদ মুসা বলল।
‘মেন্তু মেোকব সম্ভব? থেনইবা উ কব? এই ংগকল এমন মবদঘুকট
ায়গায় মে োেকত পাকর?’ হাসান তামরে বলল।
আহমদ মুসা োবমেল। তামেকয়মেল পূব মদকে। বলল, ‘আমরা
সািামসমা পােুকর থ মটর প্রায় সমািরাকল দাাঁমেকয় আমে। এখান থেকে পােুকর
থ মটটা েতগ হকব হাসান তামরে?’
হাসান তামরে পূব মদেটা এেটু োল েকর থদকখ বলল, ‘োইয়া আমরা
থতা পােুকর থ মটটার পাকেই দাাঁমেকয় আমে। পােুকর থ মটর পমশ্চম পাকে থয
পােুকর থদয়াল থদকখমে, যাকে আমরা পাহাে থেকবমে, থসটা আমাকদর সামকনর
উচ্চেূমমর থদয়াল। আমাকদর এখান থেকে থস থদয়াকলর দূরত্ব মবে-পাঁম ে গক র
থবমে হকব না।’
আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হকয় উ ল। বলল, ‘এই বৃত্তটা যমদ থোন
ঢােনা াতীয় মেেু হয়, তাহকল আমার মকন হকি এই হাইলযাক্ডর মনক থোন
স্থাপনা ততরী েরা হকয়কে যার সাকে পােুকর থ মটর সম্পেম আকে।’
হাসান তামরে সংকগ সংকগ েো বলল না। তার থ াকখ-মুকখ আনন্দ ও
মবস্মকয়র সমাহার। পকর ধীকর ধীকর বলল, ‘তাহকল োইয়া, সািামসমা উপতযোর
এই আসল ঘাাঁমট। এখাকন থঢাোর পেও তাহকল এই বৃত্ত-মুখটাই।’
বকল এেটু থেকমই আবার বলা শুরু েরল হাসান তামরে, ‘বৃত্তটা এেটা
ঢােনা হকল বাইকর থখালার এেটা পে অবশ্যই োেকব। থসটাই এখন আমাকদর
থদখা দরোর োইয়া।’
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‘হ্াাঁ, এটা থোন ঢােনা হকল তা থখালার উপায় থতা অবশ্যই োেকব।’
বকল আহমদ মুসা বকস পেল। বৃকত্তর উপর আবার থ াখ বুলাকত লাগল। মেন্তু
ারমদে ঘুকরও সকন্দহ েরার মত মেেু থপল না। আহমদ মুসা মনমশ্চত থয, থোন
ইকলক্ট্রমনে বযবস্থা োো এ ধরকনর তদতযাোর ঢােনা উ াকনা নামাকনা সম্ভব নয়।
ইকলক্ট্রমনে বযবস্থার থস ধরকনর থেৌেল খুাঁক থপল না আহমদ মুসা।
মেন্তু মাো োো গােটার বরাবকর একস আহমদ মুসা বৃকত্তর বাইকর
আগাোর থেতর আলগা মামটর এেটা অেষ্ট লাইন থদখকত থপল। আগাোর
মকধয এ ধরকনর আলগা মামট অস্বাোমবে।
আহমদ মুসা দুহাকত আগাো দুমদকে সমরকয় োকলা েকর থদখল আলগা
মামটর লাইনটাকে।
আলগা মামটর এ লাইনমট শুরু হকয়কে বৃকত্তর প্রাকির সাকে থলকগ োো
বাইকরর মামটর প্রায় থোনা থেকে। আর থেষ হকয়কে গাকের থগাোয় মগকয়।
আহমদ মুসা মামটর িােমট অনুসরণ েকর গাকের থগাোয় মগকয় থপৌেল।
ঘাস ও আগাোর মেকে গাকের থগাোটা থদখাই যায় না।
আহমদ মুসা আলগা মামটর লাইন থসা া গাকের ায়গাটার আগাোর
ফাাঁে মদকয় তাোল গাকের থগাোর মদকে। থদখকত থপল মামট থেকে পাাঁ -েয় ইমঞ্চ
উপকর গাকের থগাোর এেটা ায়গা ার বগম ইমঞ্চ আোকর থগাল েকর োটা এবং
মামট থেকে োটা পযমি ায়গাটা গাকের পাতা মদকয় থঢকে থদয়া।
আহমদ মুসা ডান হাকত ংগল ফাাঁে েকর থরকখ বাাঁ হাত মদকয় পাতাগুকলা
সমরকয় থফলল। সংকগ সংকগই তার ন কর পেল গাকের গা থবকয় মামট থেকে উক
আসা এেটা মবদুযকতর তার।
দুক াখ উজ্জ্বল হকয় উ ল আহমদ মুসার। োটা অংেটা ধকর টান মদল।
হাকতর সাকে োটা অংেটা উক এল।
োটা অংেটা মেল ঢােনার মত লাগাকনা। ঢােনা তুলকতই থদখা থগল
োমষ্টকের এেটা ক্ষুদ্র সুই বক্স। সুই পযাকনকলর এেটা প্রাি নীল, অে প্রািটা
লাল। সুই টা নীল প্রাকি থটকন থদয়া আকে।
আহমদ মুসা থসা া হকয় দাাঁোল।
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থপেকনই দাাঁমেকয়মেল হাসান তামরে। হাসান তামরেও থদখকত থপকয়মেল
সবমেেু।
আহমদ মুসা উক দাাঁোকতই হাসান তামরে বকল উ ল, ‘োইয়া, সমতযই
আমরা ম ে ায়গায় একস থগমে। এখাকন সুই মটকপই এই তদতযাোর ঢােনাটা
থখালা যাকব।’
‘হ্াাঁ হাসান তামরে। সুই টা নীল প্রাি থেকে লাল প্রাকি আনকলই মসাঁমে
বা গুহা মুকখর ঢােনাটা খুকল যাকব। মেন্তু আমম োবমে হাসান তামরে, এটা দর া
থখালার সুই , না দর া থখালার কে সংকেত থপৌোবার সুই ।’ ম িা মেত
েকে বলল আহমদ মুসা।
‘থযটাই থহাে োইয়া, সুই মটপকল দর া খুকল যাকব।’ বলল হাসান
তামরে।
‘তা ম ে। মেন্তু এটা দর া থখালার সংকেত হকল, দর ার মুকখই থলাে
োেকব আমাকদর স্বাগত ানাকনার কে।’
‘এর পকরও থতা আমাকদর সামকন এগুকত হকব োইয়া।’ হাসান তামরে
বলল।
‘হ্াাঁ হাসান তামরে ততরী হও। মরেলবারটা হাকত নাও। ঢােনাটার প্রাকি
মগকয় দাাঁোও। আমম সুই মটপমে।’
বকল আহমদ মুসা হাত বাোল সুইক র মদকে। আর বাম হাত মদকয়
পকেট থেকে তুকল মনল থমমেন মরেলবার। অেমদকে হাসান তামরে পকেট থেকে
মরেলবার তুকল মনকয় েুটল ঢােনার প্রাকি।
আহমদ মুসা সুই বকক্সর সাদা থবাতামটাকে থটকন আনল নীল প্রাি
থেকে লাল প্রাকি।
সংকগ সংকগ েীষ থদয়ার মত এেটা েে হকলা।
আহমদ মুসা তাোল বৃত্তাোর ঢােনার মদকে। থদখল বৃত্তাোর ঢােনা
মনক থনকম যাকি। ফুট দুকয়ে নামার পর ঢােনাটা দ্রুত পাকে সকর থগল।
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আহমদ মুসা থদৌকে মগকয় হাসান তামরকের পাকে দাাঁোল। থদখল, তারা
এেটা মসাঁমের মুকখ দাাঁমেকয়। মসাঁমের থগাোটা এেটা আকলামেত ঘকর। পােুকর
থমকঝর এেটা ঘর ওটা।
আহমদ মুসা মসাঁমেকত পা থরকখ বলল, ‘আমম নামমে, তুমম এস।’
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কনই তরতর েকর মসাঁমে মদকয় থনকম
থগল।
আহমদ মুসারা পা রাখল ঘকর। তুকষ্কাণ এেটা ঘর। পােুকর থমকঝ,
পােুকর োদ। পাকের থদয়াল থোট-বে পাের থগাঁকে ততরী। ঘকর ানালা থনই,
এেমট দর া। ঘরটা েীতাতপ মনয়মন্ত্রত। ঘকর থোন আসবাবপত্র থনই। তকব
মসাঁমের থপেকনর থদয়াকল অকনেগুকলা বাক্স সাম কয় রাখা।
‘বাক্সগুকলা এেটু থদখা দরোর।’ মফসমফস েকর বলল আহমদ মুসা ।
সংকগ সংকগই হাসান তামরে েুটল বাক্সগুকলার মদকে।
পকেট থেকে েুমর থবর েকর এেটা বাকক্সর উপকরর েোরটা থেকট
থফলল।
বাকক্স বই েমতম।
এেটা বই হাকত তুকল মনল আহমদ মুসা। ন র বুলাল মেকরানাকমর উপর
ুঃ ‘বাইকফইে ইসলামমষ্টস আর থটরমরষ্ট’। ইংকর ী োষার এ গ্রন্থ মলকখকেন ‘ এ
গ্রুপ অব ইউকরাপীয়ান মপপল।’ প্রোেকের ায়গায় থলখা ‘মিমশ্চয়ান যামরমট
থপ্রস, থবলফাষ্টম, উত্তর আয়ারলযা্ড।’ প্রোেকের বক্তবয মযমন মদকয়কেন, তার
নাম ‘থমমর মিমশ্চয়ানা’। তার ম োনা থলখা হকয়কে ‘থরাম, ইটালী।’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘বইটা মলকখকে, থেকপকে ও েোকি
ইহুদীরা, মেন্তু থদখাকনা হকি বইটা খৃষ্টানরা মলকখকে, থেকপকে এবং তাই তারাই
প্র ার েরকে।’
‘নতুন মে োইয়া, ইহুদীবাদীরা খৃষ্টানবাকদর ঘাকে বন্দুে থরকখই থতা
মেোর েকর কলকে।’ হাসান তামরে বলল।
‘এত বই এখাকন থেন?’ অকনেটা স্বগত প্রশ্ন আহমদ মুসার।
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‘আমার মকন হয় োইয়া, বইগুকলা এখাকন আনা হকয়কে উত্তর
আক ারকসর দ্বীপগুকলার কে।’
‘মকন হয় হারতাকেই ওরা উত্তর আক ারকসর ঘাাঁমট বামনকয়কে।’ আহমদ
মুসা বলল।
‘তাহকল সাও থতারাহ মে?’ ম োসা হাসান তামরকের।
‘সাও থতারাহ ওকদর েয়াবহ এে থ লখানা, ম ে আকলে া্ডার
থসালকঝমনৎমসকনর ‘থগালাগ’ দ্বীকপর মত।’
আহমদম মুসা েো থেষ েকরই এগুকত লাগল দর ার মদকে।
সাকে সাকে লল হাসান তামরেও।
দর াটা মষ্টকলর। দর ার এপাকর হুে আকে, লে মসকষ্টমও রকয়কে। হুে
থখালা। লে েরা োেকতও পাকর, না োেকতও পাকর।
‘লে েরা না োকুে’ আহমদ মুসা োমনা েরল।
ডান হাকত থমমেন মরেলবার ধকর বাম হাকত দর ার হাতকল াপ মদল
আহমদ মুসা। মনেকে ঘুকর থগল হাতল। থসই সাকে মেমঞ্চত সকর এল দর া। লে
েরা থনই বুঝল আহমদ মুসা। পরক্ষকণই এে ঝটোয় খুকল থফলল দর া।
থমমেন মরেলবার বামগকয় আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কনই দর া থেকে
মুখ বামেকয় ারমদকে তাোল।
দর ার বাইকর ওটা থোন ঘর নয়, এেটা প্রেস্ত েমরকডার। তার
দুমদকেই ঘকরর সামর।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কনই অকনেক্ষণ অকপক্ষা েরল
দর ায়। মেন্তু োউকে থদখল না। এমনমে থোন মদে থেকে থোন সাোেেও
থপল না।
‘আমার মকন হয়, এখন থেউ থনই। প্রকয়া কনর সময়ই শুধু ওরা আকস
হয়কতা।’ মফসমফকস েকে বলল হাসান তামরে।
‘ ল সা ম েকর থদখা যাে।’ বকল আহমদ মুসা সাবধাকন পা থফলল
েমরকডাকর।
হাসান তামরেও েমরকডাকর থনকম এল।
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‘ ল আকগ েমরকডার ঘুকর সবটা থদকখ আমস। তারপর সব সা ম েরা
যাকব। আকগ আমাকদর থদখা দরোর মমমন-সাবকমমরকনর সংকযাগটা মেোকব।
এখন আমার মকন হকি, থসই রাকত দুমট মমমন সাবকমমরনকে থ মটকত আধাকডাবা
অবস্থায় অকপক্ষা েকর কল থযকত থদকখমেলাম। ওরা মেন্তু অকপক্ষা েকর মফকর
যায়মন। ো সম্পন্ন েকরই তারা কল যায়। থেখুল ইসলামকে এে মমমন
সাবকমমরন একস থরকখ যায়, পকরর মমমন সাব থমমরনটা একস তাকে মনকয় যায়।
পামনর থেতকর হস্তািরটা মেোকব েকরমেল থসটা আমাকদর ানা দরোর।’
মফস মফমসকয় েোগুকলা বলল আহমদ মুসা হাসান তামরেকে।
দর া থেকে থবর হবার পর হাকতর ডান মদকে মাকন দমক্ষকণ েমরকডারটা
েয়সাত গক র থবমে একগায়মন। অতএব আহমদ মুসারা হাাঁটমেল েমরকডার ধকর
উত্তর মদকে।
দু’পাকেই ঘর।
েকয়েটা ঘর থপরুকতই পূবমমুখী আকরেটা েমরকডাকরর সংকযাস্থকল তারা
মগকয় থপৌেল।
থসখান থেকে মূল েমরকডারটা আরও উত্তকর এমগকয় থগকে। আর পূবমুখী
োখা েমরকডারটা পকনর মবে গ পূকব মগকয়ই থেষ হকয় থগকে।
‘আমাকদরকে উত্তকরই এগুকত হকব।’ বকল আহমদ মুসা মূল েমরকডার
ধকর সামকন এগুল।
হাসান তামরেও তার পাোপামে হাাঁটমেল।
আহমদ মুসারা মত্রমুখী েমরকডাকরর সংকযাগস্থকলর মাঝখাকন একস
থপৌকেকে, এ সময় ারমদে থেকে অকনেগুকলা ফাাঁস একস তাকদর মেকয় থফলল।
ফাাঁসগুকলা তাকদর গলা এবং হাতসহ বুে বরাবর থদহকে েম নোকব থবাঁকধ
থফলল। আত্মরক্ষার থোন থ ষ্টা েরার আকগই মামটকত আেকে পকে থগল তারা।
আহমদ মুসাকদর উপর ফাাঁস মনকক্ষপ েকরমেল োকদর ারমদকের
বযালেমন থেকে। আহমদ মুসারা েমরকডাকর থঢাোর পর ঘর ও েমরকডাকরর
মদকেই শুধু ন র থরকখকে, উপকর তাোয়মন। উপকর োকদর ারমদে মঘকর
বযালেমন। বযালেমনর থরমলং-এ পদমা টাোকনা। এরই আোকল লুমেকয় মেল ওরা
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েয় ন। প্রকতযকের হাকতই থষ্টনগান। মেন্তু ওরা গুলী েকর থ াকখর পলকে েত্রু
মারার থ কয় ফাাঁমসকত আটকে থখমলকয় মারার মকধযই আনন্দ খুাঁক থপকয়কে।
ফাাঁমসকত আটকে আহমদ মুসাকদর থমকঝকত আেকে থফলার পর ওরা
েয় ন লামফকয় থনকম এল থমকঝকত।
ওরা ফাাঁস ধকর থটকন আহমদ মুসা ও হাসান তামরেকে মত্রমুখী
েমরকডাকরর সংকযাগ স্থকলর উত্তর পাকের বে এেটা ঘকর মনকয় এল।
ঘরটা অকনেটা মমমডয়া রুকমর মত। অকনেগুকলা লাল-োল থটমলকফান,
ফযাক্স, মটমে ও েমম্পউটাকর সমেত ঘরটা। বসার কে থসাফা-ক য়ারও আকে
অকনেগুকলা।
ঘকর ঢুমেকয়ই এে ন থমাবাইল মনকয় থোোও েল েরল। সংকযাগ
হকতই থটমলকফানোরী থলােমট েরীরটা সামকন থবাঁমেকয় মাো মন ু েকর মবনীত
েকে বলল, ‘এমক্সকলমে, আমাকদর এই ঘাাঁমটকত দু ন থলাে প্রকবে েকরমেল।
আমরা তাকদর ধকর থফকলমে। আমাকদর মনকদমে মনয়ম অনুসাকর ওকদর খুন েরাই
এেমাত্র োমস্ত। তবু মকন হকলা আপনাকে ামনকয় তকবই মেেু েরা দরোর।
আপমন মনকদমে েরুন।’
ওপাকরর েো শুকন থলােমট বলল, ‘হ্াাঁ দু কনই মবকদেী।’
েেঅ থেষ েকর ওপাকরর েেঅ শুনল। শুকনই তার দুক াখ মবস্মকয়
োনাবো হকয় উ ল। বলল, ‘সাংঘামতে এমক্সকলমে, আমরা থতা এতটা োমবমন।
আমরা োকলাোকব ওকদর থবাঁকধ থরকখমে।’
ওপাকরর েো শুনল আবার থস। তারপর বলল, ‘ম ে আকে এমক্সকলমে।
বুঝকত থপকরমে। আপমন থযোকব বকলকেন, থসোকবই ওকদর রাখব। আপনারা
েখন আসকেন? এখমন যাত্রা েরকেন? ম ে আকে এমক্সকলমে। আমরা হুমেয়ার
োেব।’
েো থেষ েকর থমাবাইল অফ েকর থরকখ মদকয় উক দাাঁোল থলােটা।
তার থ াকখ মহং¯ুর দৃমষ্ট। থস তার থলােকদর উকেশ্য েকর বলল, ‘ াকনা এই
দু ন থলাে আমাকদর অসংখয থলােকে খুন েকরকে। আমাকদর েতমারা যাকদর
হকে হকয় খুাঁ কেন, থসই আহমদ মুসা এরা হকত পাকর। মমমন-সাব মনকয় েতমারা
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এখমন যাত্রা েরকেন। েকয়ে ঘণ্টার মকধয একস যাকবন। এখন একদর বযাপাকর
আমাকদর খুব সাবধান োেকত হকব।’
থলােমট থেকমই আবার বকল উ ল, ‘থতামরা ওকদর সব অস্ত্র থেকে
মনকয়ে থতা?’
এে ন উত্তকর বলল, ‘হ্াাঁ, ওকদর োকে আর মেেুই থনই।’
‘ম ে আকে, এখনই ওকদর দুপা থবাঁকধ থফল, দুহাত থযোকব থদকহর ফাাঁকস
বাাঁধা পকেকে, থসটাকে আরও েক্ত েকরা। ওকদর থ াখ থবাঁকধ থফল এবং মুখও
আটকে দাও থটপ মদকয়। বকল থলােমট আহমদ মুসার মদকে এমগকয় এল। বলল,
‘আমরা থতামাকদর মেোর বানাকত পারলাম না। থতামরা যাকদর মেোর তারা
আসকে। থতামরা আমাকদর থডমেড থডমনম, সুমলোন, থেলমেনসহ বহুকলােকে
হতযা েকরে। তার ফল থতামাকদরকে মতল মতল েকর থোগ েরকত হকব।’
েো থেষ েকরই থহকস উ ল থলােমট। বলল, ‘থতামরা থবাোর মত
ঢুকেমেল এ ঘাাঁমটকত। মকন েকরমেকল থবাধ হয় থতামাকদর থ কয় বুমেমান আর
থেউ থনই। মেন্তু ানকত না থতামরা, গাকের সুইক াপ থদবার সংকগ সংকগ শুধু
মসমের দর াটাই খুকল যায়মন থেতকর এলামমও থবক উক মেল। সংকগ আমাকদর
এই মটমেকত থতামাকদর েমব থেকস উক মেল। মটমে েযাকমরা লু োকনা মেল
বৃত্তাোর ঢােনার েৃমত্রম গাে-গােোর মকধয। আমরা থেতকর থতামাকদর কে
ফাাঁদ থপকত বকসমেলাম। ফাাঁকদ থতামরা পমরেল্পনা থমাতাকবেই ধরা পকেে।
এখাকন থেউ ঢুেকল তার কে মৃতযু োো মদ্বতীয় আর থোন পে োকে না।
এতক্ষণ থতামরা লাে হকয় থযকত, মেন্তু থতামাকদর মৃতযু টা থলখা আকে আরও
উপকরর েতমাকদর হাকত। তার আকগ থতামাকদর মনকয় নামে অকনে ো আকে।’
েো থেষ েকর হ াৎ থস মকে উ ার মত থসা া হকয় দাাঁোল। বলল
এে নকে লক্ষয েকর, ‘থেতকরর সুই মটকপ মসাঁমের দর া মে বন্ধ েকর থদয়া
হকয়কে?’
ওরা পাাঁ ন আহমদ মুসা ও হাসান তামরেকে বাধার োক বযস্ত মেল।
হাত-পা ওকদর নতুন েকর বাাঁধা হকয় মগকয়মেল। থ াখ-মুখ বাাঁধকত যামিল ওকদর।
থনতা থলােমটর েো শুকন ওরা পাাঁ নই অপরাধীর মত উক দাাঁোল। বলল
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এে ন, ‘আমরা একদর ধকর থসা া এখাকন মনকয় একসমে। েুকলই থগমে আমরা
মসাঁমের দর ার েো।’
বকল এ থলােমটসহ আরও এে ন ঘর থেকে থবমরকয় েুটল মসাঁমে ঘকরর
মদকে।
আহমদ মুসা থলােমটর থটমলকফান আলাপ শুকন এবং আ র
ওয়াই মযানকদর থেউ তাকদরকে এখান থেকে মনকয় যাবার কে আসকে ানকত
থপকর খুমে হকয় উক মেল। থস মকন মকন প্রােমনা েরমেল তাকদরকে থযন সাও
থতারাহ দ্বীকপ মনকয় যাওয়া হয়। বন্দী হকয় যাওয়ার মকধয ঝুমাঁ ে আকে, মেন্তু আরও
মকন্দর থ কয় এটা থতা োকলা। বলল আহমদ মুসা থলােমটকে লক্ষয েকর, ‘থতামার
েতমারা আমাকদর থোোয় মনকয় থযকত ান? থতামাকদর েতমারা োকেন থোোয়?
থতামাকদর েতমারা আমাকদর এত েয় েকরন? আর থতামাকদর এত দূবমল োকবন
থয, আমাকদর সাকে েো বলকলই থতামাকদর আমরা পমটকয় থফলব?’
থলােমট থোন েো বলল না। থয থ য়ার থেকে উক একসমেল থসই
থ য়াকর মগকয় বসল।
আহমদ মুসাই আবার েো বলল, ‘থতামাকদর েতমারা বলকেন, আমরা
থতামাকদর অকনে থলােকে হতযা েকরমে। মেন্তু থতামরা মনশ্চয় ান, বামেকত
ডাোত পরকল ডাোতকে হতযা েরা অপরাধ নয়, মেন্তু ডাোতরা যমদ হতযা েকর
থসটা অপরাধ। থতামাকদর েতমারা েত থলােকে খুন েকরকে, েত থলােকে সাও
থতারাহকত একন পশুর মত মনযমাতন েরকে তা থতামাকদর অবশ্যই ানার েো।’
থিাকধ জ্বকল উ ল থ য়াকর বসা থলােটা, মেেু বলকত যামিল আহমদ
মুসাকদর পাকে দাঁোকনা থলােকদর উকেকশ্য।
মেন্তু তার আকগই ওকদর এে ন বকল উ ল, ‘মসাঁমের দর া বন্ধ হওয়ার
েে থতা এখকনা আমরা থপলাম না। থদকখ আমস ওরা মে েরকে।’
‘তাই থতা, এতক্ষণ ওকদর থফরার েো।’ বলল এে ন।
‘যাও থতামরা দু ন ওমদকে। হাওয়া থখকত থদখকল ঘাে ধকর মনকয়
এস।’ উত্তকর বলল থ য়াকর বসা থলােমট।
মনকদমে থপকয় দু ন থবমরকয় থগল ঘর থেকে।
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থ য়াকর বসা থলােমট োল থটমলকফানটা থটকন মনকয় এেটা থটমলকফান
েরা মনকয় বযস্ত হকয় পেল।
মমমনট মতকনে থেকট থগল তার থটমলকফান েকল।
থটমলকফান থরকখই ভ্রুকুমঞ্চত েকর থলােটা আহমদ মুসার পাকে দাাঁোকনা
অবমেষ্ট থলােমটকে উকেশ্য েকর বলল, ‘ওরা মে শুরু েরল? আরও মেেু রুরী
ো আকে। ওরা থদমর েরকে থেন? যাও ডাে ওকদর।’
থলােমট থবমরকয় থগল।
দুমমমনকটও যখন থেউ থফরত এল না, তখন থ য়াকর বসা থলােমট
অমগ্নমূমতম হকয় উক দাাঁোল। ম ৎোর েকর উ ল, ‘সব অপদাকেমর দল। সবাইকে
মপমটকয় আ লাে েকর থদব।’ বকল থস থষ্টনগানটা তুকল মনকয় দর ার মদকে হাাঁটা
শুরু েরল।
মেন্তু দর ার মুকখামুমখ হকতই তার দুক াখ োনা বো হকয় থগল। োল
পযা্ট, োল সাটম ও োল হ্াট পরা দু ন থলাে দর ায় যমদূকতর মত দাাঁমেকয়।
মেন্তু প্রেম থদখার মে োমটকয় উক ই থলােমট তার থষ্টনগান তুলমেল
দর ার দাাঁোকনা আগন্তুেকদর উকেকশ্য।
মেন্তু আগন্তুে দু কনর দুহাত মবদুযত থবকগ উক এল এবং এে সাকেই
গুলী বমষমত হকলা তাকদর দুই মরেলবার থেকে।
থলােমটর থষ্টনগান মাঝপকেই থেকম থগল এবং বুকে এেসাকে দুই গুলী
থখকয় মেটকে পেল তার থদহটা দর ার এে পাকে।
দর া থেকে োকলা মূমতম দু ন ঘকর ঢুেল। দু কনই একস দাাঁোল
আহমদ মুসাকদর পাকে। তারপর দু কনই এেসাকে মাোর হ্াট খুকল থহকস
উ ল। বলল আহমদ মুসাকদর লক্ষয েকর, ‘আপনাকদর এোকব থদখকত ম াই
লাগকে।’
আহমদ মুসাও হাসল। বলল, ‘পাাঁ কুমমর োনাকে দুই দুই এে েকর
থতামরা থয গ্রাস েরকল তাও আমাকদর ম া মদকয়কে। এখন বল থসামফয়া সুসান
ও পলা থ ানস, ওকদর োউকেই বাাঁম কয় রাখমন মেেু ানার কে?’

গুলাগ থেকে টুইনটাওয়ার

122

‘স্যমর মম. আহমদ মুসা, ওকদর মুখ বন্ধ েরকত হকল ওকদর না থমকর
উপায় মেল না।’ বলল থসামফয়া সুসান।
‘তার মাকন এখাকনও োউকে ীমবত পাওয়া থগল না।’ বলল আহমদ
মুসা।
পলা থ ানস আহমদ মুসাকদর বাাঁধন োটা শুরু েকর মদকয়মেল। থসামফয়া
সুসানও তার সাকে থযাগ মদল।
বাাঁধন মুক্ত হকয় আহমদ মুসা উক দাাঁোল। বলল, ‘মসাঁমে মুখটা মনশ্চয়
বন্ধ েকর থদয়া হয়মন এখনও?’
‘ম না, হয়মন। আমরা থস থ ষ্টা েমরমন। তার সময়ও হয়মন।’ বলল
থসামফয়া সুসান।
‘হাসান তামরে তুমম যাও দর াটা বন্ধ েকর এস। মসাঁমের থেষ ধাকপর
উপকরর ধাকপ সুই থদখকত পাকব।’ মনকদমে মদল আহমদ মুসা।
‘ম োইয়া।’ বকল হাসান তামরে উক থগল।
আহমদ মুসাও এগুল মনহত থলােটার থসই থমাবাইকলর মদকে।
থমাবাইলমট মনকয় আহমদ মুসা ‘েল থপ্ররণ’ উইনকডাটা থবর েরল। আহমদ
মুসার উকেশ্য, মেেুক্ষণ আকগ থলােটা তার থয েতমাকদর সাকে েো বলল, তাকদর
অবস্থান থোোয়? সাও থতারাহ, না অে থোোও। মেন্তু থবর হকলা এেটা
থমাবাইল নাবার। আহমদ মুসা ম কেস েরল পলা থ ানসকদরকে থয থমাবাইল
নাবার থদকখ এলাোর পমর য় ানা যাকব মেনা।
েো বকল উ ল থসামফয়া সুসান। বলল, ‘না সম্ভব নয় নাব। আক ারস
দ্বীপপুকের থমাবাইলগুকলা থস্িামল এযাকলাট েরা।’
মমমনট খাকনে না থযকতই হাসান তামরে মফকর এল। বলল, ‘হ্াাঁ োইয়া
দর া বন্ধ েকরমে।’
বকলই তাোল হাসান তামরে পলা থ ানকসর মদকে। বলল, ‘েুমর মদকয়
আপনারা োবু েকরকেন পাাঁ নকে!’
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‘এে সাকে থতা নয় মতনবাকর। গুলী েরা সম্ভব মেল না অকেরা সাবধান
হকব এই েকয়। অসুমবধা হয়মন। থসামফয়া সুসান থতা েমাক্ডা। থসই ো েকরকে
আমম সাকে মেলাম।’ পলা থ ানস বলল।
‘আমরা ধরা পোর েো মে আপনারা থ কনমেকলন?’ বলল হাসান
তামরে।
‘থ কনমেলাম নয়, থদকখমেলাম।’ পলা থ ানস বলল।
‘আপনারা মে আমাকদর থপেকন থপেকনই থেতকর ঢুকেন?’ বলল হাসান
তামরে।
‘হ্াাঁ। তকব ততটা থপেকন, যতটা থপেকন োেকল আপনাকদর থ াকখ পো
থেকে বাাঁ া যায়। আপনারা েমরকডাকর থঢাোর পর আমরা মসাঁমে ঘকর থনকম
আমস।’ পলা থ ানস বলল।
‘আমার মবস্ময় লাগকে, আহমদ মুসা োইকে না ামনকয় এমন মসোি
আপনারা মনকলন মে েকর!’ অকনেটা স্বগতেকে বলল হাসান তামরে।
‘আমরা একসমে ঈর্শ্করর মনকদমকে। মম. আহমদ মুসা অবশ্যই আমাকদর
মাফ েরকবন।’ বলল থসামফয়া সুসান। তার থ াাঁকট এে টুেকরা হামস।
আহমদ মুসা থমাবাইলটা থরকখ মদকয় এেটা থ য়াকর বকসমেল। তার
মুকখও হামস ফুকট উ ল। বলল, ‘ঈর্শ্করর মনকদমকে আসকল আহমদ মুসার োকে
মাফ াওয়ার প্রকয়া ন মে?’
‘ঈর্শ্কররই থতা মনকদমে থনতার আনুগতয েরকত হকব।’ বলল থসামফয়া
সুসান।
‘আমম আপনার থনতা হলাম েকব?’ আহমদ মুসা বলল। তার েকে
েৃমত্রম মবস্মকয়র সুর।
‘আপমন হনমন, আপনাকে থনতা বামনকয়মে। আর এই আনুগতয আমার
এোিই পারকসানাল বযাপার।’ বলল থসামফয়া সুসান। তার থ াকখ-মুকখ এেটা
ঔজ্জ্বলয।
‘োইয়া, থসামফয়া সুসান শুধু থয এে বাকপর এে থমকয় তা নয়। আপমন
াকনন না হারতা ও পাকের থনসকুইন দ্বীকপর সবক কয় দীঘমমদন রা ত্বোরী
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আলতাকমারা রা বংকের এেমাত্র থমকয়। থস যা ইিা েকর তাই েকর োকে।
সুকখর ীবন বাদ মদকয় েমাক্ডা বামহনীকত থস থযাগ মদকয়কে মনক র থ কদই।
থস আমাকে থ ার েকর সাকে মনকয় একসকে োইয়া।’
‘না, এবার থ কদর বকে নয়, ঈর্শ্করর মনকদমে থপকয় একসকে ও।’ থহকস
বলল আহমদ মুসা।
এেটু থেকমই আবার বকল উ ল, ‘থতামাকদর দু নকেই ধেবাদ। এখন
োক র েোয় আমস।’
বকল এেটু োমল আহমদ মুসা।
এেটু োবল। তারপর শুরু েরল, ওরা মমমন-সাব মনকয় আমাকে ও হাসান
তামরেকে মনকত আসকে। েতক্ষকণ ওরা থপৌেকব ামন না। ওকদর মকধয আ র
ওয়াই মযান োেকব বকল মকন হয় না। তকব তাকদর থলােরাই আসকে। আমাকদর
ে এটা এেটা মহা সুকযাগ। আমরা যমদ ওকদর মমমন-সাব দখল েরকত পামর,
তাহকল সাও থতারাহ থপৌো অকনে সহ হকয় যাকব। মেন্তু এ কে অকনেগুকলা
ো আমাকদর েরকত হকব। প্রেমত মমমন সাকবর সাকে মেোকব এই ঘাাঁ মটর
সংকযাগ হকব, থোন পকে মেোকব মমমন-সাব থেকে এখাকন নামার বযবস্থা হকব তা
আমরা ামন না, মদ্বতীয়ত ওকদর সকন্দহমুক্ত োকব মেোকব এই ঘাাঁমটকত মনকয়
আসা হকব এবং তৃতীয় ো টা হকলা মমমন-সাবটা দখল েরা। তৃতীয় ো টা
অবস্থার মব াকর েরা হকব, মেন্তু প্রেম দুকটা ো মনকয় আমাকদর অকনে োবকত
হকব। এই োবনার কে আমম থতামাকদর আহ্বান ানামি।’
োমল আহমদ মুসা।
েো বকল উ ল হাসান তামরে, ‘ওকদর েো থেকে বুঝা থগকে থিা
সামেমট েযাকমরার মাধযকম বাইকরর দৃশ্য মমনটর েরা হয়। সুতরাং আমরা বন্দী
অবস্থায় ওকদর থয আকলা না শুকনমে এবং মটমে মমনটমরং-এর মাধযকম যা আমরা
থদখব তার মেমত্তকত প্রােমমে থযাগাকযাকগর ো হয়কতা েরা যাকব। মেন্তু ওকদর
মকন যাকত সকন্দকহর সৃমষ্ট না হয় এ কে ওকদরকে মমমন-সাব থেকে ঘাাঁমটর
থেতকর আনার ো টা মেোকব স্বাোমবে েরা যাকব থসটা মনকয় আরও োবকত
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হকব। মেন্তু প্রেমত ঘাাঁমট অনুসন্ধান েকর থদখা প্রকয়া ন থোন িু পাওয়া যায়
মেনা, সাহাযয পাওয়া থযকত পাকর এমন মেেু পাওয়া যায় মেনা।’
‘ম ে বকলে, ল সা মটা শুরু েরা যাে।’
বকলই উক দাাঁোল আহমদ মুসা।
ঘর থেকে থবমরকয় যাওয়ার আকগ থসামফয়া সুসান ও পলা থ ানসকে
বলল, ‘থতামরা মটমে মমনটমরং এবং ফযাক্স ও থটমলকফানগুকলার উপর ন র রাখ।’
আহমদ মুসারা ঘাাঁমটর প্রমতমট ঘর সা ম েরল। প্রকয়া নীয় তেয গুকলা
সংগ্রহ েরল। অবকেকষ তারা উত্তর প্রাকির প্রেস্ত েমরকডারমট মদকয় এেটা
তালাবে ঘকরর সামকন একস দাাঁোল। আহমদ মুসা পকেট থেকে মষ্টকলর এেটা
তার থবর েকর তালাটা খুকল থফলল।
থবে বে ঘর।
ঘকরর পূব থদয়াকলর মদকে তামেকয় তারা মবমস্মত হকলা। থদয়াকল পাাঁ
ফুট উাঁ ু ও ার ফুাঁট প্রকস্তর এেটা ো াকমা। ম ে থেন বা থেসেীকপর দর ার
মত।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু ন দু কনর মদকে তাোল। দু কনরই
থ াখ উজ্জ্বল হকয় উক কে আনকন্দ।
প্রেম আহমদ মুসা েো বলল, ‘মে বুঝে হাসান তামরে?’
‘মমমন সাবকমমরন ও ঘাাঁমটর মকধযোর গযাংওকয়র এটা এপাকের দর া
োইয়া।’ আনকন্দর সাকে বলল হাসান তামরে।
‘আলহামদুমলল্লাহ, এে রহকস্যর উকন্মা ন হকলা হাসান তামরে।
দর াটা যন্ত্র মনয়মন্ত্রত তা বুঝাই যাকি। ঐ থদকখা দর ার পাকে মডম টাল পযাকনল
থদখা যাকি। একসা থদমখ।’ েোগুকলা বকল আহমদ মুসা দর ার মদকে হাাঁটকত
লাগল।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কন দর ার পাকের মডম টাল
পযাকনকলর মুকখামুমখ দাাঁোল। মডম টাল পযাকনকল অকনেগুকলা পকয়্ট। প্রেম
পকয়ক্ট লাল আকলা দপদপ েকর জ্বলকে। উপকর থলখা মডমস (D.C)। মদ্বতীয়
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পকয়ক্টর উপর থলখা ম ডমব্লউ মমসমফকটড (G.W. missfitted) এবং
তুেমম টকত মডও (D.O)। মডও পকয়ক্টর সাকেই এেটা মডম টাল মে থবাডম।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে দু কনই পযাকনকলর উপর থ াখ বুলামিল।
আহমদ মুসা বকল উ ল, ‘প্রেম পকয়্টটায় লাল আকলা জ্বলকে। উপকরর D.Cএর অেম মনশ্চয় ‘থডার থিা ড’ মাকন ‘দর া বন্ধ’। দর া বন্ধ োোরই লাল
সংকেত মদকি পকয়্টটা। মেন্তু অেগুকলার অেম থবর ের হাসান তামরে।’
‘পরবতমী দুপকয়ক্টর সমাধান েরমে োইয়া। ‘ম ডমব্লউ মমসমফকডট’
অেম হকলা গযাংওকয়-মমসমফকডট’। এর অেম মমমন-সাব থেকে থবমরকয় আসা
গযাংওকয় এই দর ার সাকে ম েোকব মফট হয়মন। তৃতীয় পকয়ক্টর ‘ম ডমব্লউ
মফকটড’ অেম গযাংওকয়মট দর ার সাকে ম েোকব মফট হকয়কে। আর..............।’
হাসান তামরে েো থেষ েরকত পারকলা না।
েোর মাঝখাকন আহমদ মুসা বলল, ‘তার মাকন মমমন-সাব থেকে থবমরকয়
আসা গযাংওকয় ম েোকব মফট হকল তৃতীয় পকয়ক্ট আকলা জ্বলকব, আর মফট না
হকল মদ্বতীয় পকয়ক্ট জ্বলকব।’
‘ম ে োইয়া। মেন্তু তুেম পকয়্ট D.O-এর অেম মে হকত পাকর?’
‘শুরুকত থদখে দর া বন্ধ। তারপর থদখকল গযাংওকয় ম েোকব লাগল,
এখন মে েরকত হকব?’ বলল আহমদ মুসা সরাসমর উত্তর না মদকয়।
থহকস উ ল হাসান তামরে। বলল, ‘তার মাকন D.O-কডার ওকপন-দর া
থখালা।’
হাসান তামরে হাসকলও আহমদ মুসার মুকখ ফুকট উক কে ম িার োয়া।
বলল, ‘হাসান তামরে থডার অকপন হকব মডম টাল লকে। থডার ওকপকনর কে
সম ে মডম টাল থোড খুাঁক পাওয়াই হকব এখন আমাকদর প্রধান সমস্যা।’
বকল ঘমনষ্ঠোকব মডম টাল পযাকনল থদখার কে আহমদ মুসা এগুকলা
পযাকনকলর থেষ পকয়্টটার মদকে।
হাসান তামরেও এগুকলা পকয়্টটার মদকে।
মডম টাল লকের উপর থ াখ বুলাকতই েপাল কুমঞ্চত হকয় উ ল আহমদ
মুসার। মডম টাল লকে েতেগুকলা ম করা অংকের সাকে শুরুকত েকয়েটা
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বণমমালাও যুক্ত আকে। সব মমমলকয় মডম টাল লেটা দাাঁোয় ‘FAMS
00654123’
মডম টাল লেটার উপর থ াখ বুলাকতই আহমদ মুসার মকন হকলা থয
থোোও এ ধরকনর সংখযা থস পকেকে।
হ াৎ তার মকন পেল থডমেড থডমনকমর লকেট থেকে পাওয়া দুমট
ীপকসর েো। দ্রুত থস যাকেকটর থেতকরর এে থগাপন পকেট থেকে থবর েরল
ীপস দুমট। দুমট ীপকস থ াখ বুমলকয় এেমট ডান হাকত তুকল ধকর বলল, ‘হাসান
তামরে সমাধান হকয় থগকে। থদখ এই ীপকসর বণমমালা ‘FAMS’-এর সাকে
মডম টাল লকের বণমমালা মমকল থগকে। তার মাকন এই ীপকসর মডম ট থোড
মদকয় গযাংওকয়র এই দর া থখালা যাকব। এখন শুধু ম করা ীপকসর অংেগুকলা
টাইপ েরকলই আমরা দর া খুলকত পারব।’
হাসান তামরেও ীপসটা হাকত মনকয় থদখল এবং বকল উ ল,
‘আলহামদুমলল্লাহ। আল্লাহ আমাকদরকে অোবনীয়োকব সাহাযয েকরকেন
োইয়া।’
‘ম ে তাই হাসান তামরে। আমরা োমবমন এবং াইওমন থয, সুসান ও
পলা থ ানসরা এখাকন আসকব। ম ে সমকয় থদখ তারা একস থগকে। তার ফকল
নাটকের দৃশ্যটা পাকট থগল। ঘটনার হুইল এখন আমাকদর হাকত।’
হাসান মদ্বতীয় ীপসটার মদকে ইংমগত েকর বলল, ‘মদ্বতীয় ীপকস থয
থোন নাবার থসটাও মে এখাকনই লাগকব? আপমন বকলমেকলন এেটা আকগ,
অেটা পকর বযবহার েরকত হকব।’
‘আকগ ও পকরর অেম এই নয় থয, দুটা থোড এেই লকে বযবহার হকব।
আমম ামন না। তকব থোকডর প্রেম ারমট বণমমালা থেকে েষ্ট প্রেমটার মত
মদ্বতীয়টাও আ র ওয়াই মযাকনর ওয়ার্ল্ম মফ্রডম আমমমর সাও থতারাহ দ্বীকপর
থোন মেেুর থোড।’ বলল আহমদ মুসা।
‘সা থতারাহ দ্বীপ মে েকর বুঝা থগল োইয়া?’ ম োসা হাসান তামরকের।
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আহমদ মুসা দুকটা ীপস হাসান তামরকের সামকন তুকল ধকর বলল,
‘প্রেমটার অেম থযমন ‘Freedom Army Mini-Sub’ (FAMS), থতমমন
মদ্বতীয়টার অেম হকলা ‘Freedom Army Sao Torah’ (FAST) ।’
‘ধেবাদ োইয়া, বুকঝমে। সাও থতারাকহর থোড ীপসটা মনশ্চয় এই
থোকডর মতই গুরুত্বপূণম হকব।’ বলল প্রসন্ন মুকখ হাসান তামরে।
হাসান তামরে েো থেষ েরকতই তারা তাকদর থপেকন পাকয়র েে
শুনকত থপল।
থবাাঁ েকর তারা দু কনই ঘুকর দাাঁোল।
থদখল পলা থ ানস থদৌকে আসকে। তার থ াকখ উকত্ত না।
আহমদ মুসার সাকে থ াখাক ামখ হকতই থস বকল উ ল, ‘োইয়া, মটমে
মিকন মমমন-সাকবর থপমরকষ্কাপ থদখা যাকি। এমদকেই আসকে।’
‘গুড মনউ । ল থদমখ।’ বকল আহমদ মুসা েুটকত শুরু েরল।
তার থপেকন হাসান তামরে ও পলা থ ানসও থদৌোকত শুরু েরল।
মটমে মমনটমরং-এ বকসমেল থসামফয়া সুসান। আহমদ মুসারা থপৌেকতই
থসামফয়া সুসান এেটু পাকে সকর মগকয় মটমের েমব ওকদর সামকন মনকয় এল।
আহমদ মুসারা থদখল, তারা থযমন আকগ থদকখমেল ম ে থসোকবই মমমন-সাব
পােুকর থ মটর পমশ্চম প্রাকি একস মেেকে।
মেেল মমমন সাবকমমরনটা।
থপমরকষ্কাপ ধীকর ধীকর উপকর উ কত লাগল।
মমমন সাবকমমরনমট থেকস উ কে।
আধা-োসা অবস্থায় মমমন-সাব মস্থর হকয় থগল।
এরপর মে ঘটকব, আহমদ মুসাকদর মে েরণীয় এসব মনকয় রুের্শ্াস
অকপক্ষা আহমদ মুসাকদর।
অকপক্ষার বাব থপকয় থগল আহমদ মুসারা। তারা থদখল, মমমন-সাব
থেকে গযাংওকয় থবমরকয় তাকদর এ ঘাাঁমটর মদকে আসকে।
আহমদ মুসা দ্রুত হাসান তামরেকে বলল, ‘হাসান তামরে তুমম থগকট
যাও। আমম থদমখ েয় ন ও োরা মমমন-সাব থেকে গযাংওকয়কত নামকে এখাকন
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আসার কে। তাকদর সাকে মে অস্ত্র োেকব, োেকব মেনা থসটাও থদখা যাকব।
থসটা মহসাকব থরকখই আমাকদর এগুকত হকব। আমম দর া থখালার ম ে আকগর
মুহূকতম আসব।’
হাসান তামরে উক দাাঁমেকয় েুটল গযাংওকয়র থগকটর মদকে।
পল পল েকর সময় বকয় লল।
আহমদ মুসা থদখল, মমমন-সাবকমমরকনর ‘থনা ’ এর থপেকন থযখাকন
সাধারণত িুকদর থেমবন োকে। থসখান থেকে গযাংওকয় থবমরকয় ধীকর ধীকর
এমগকয় আসকে। গযাংওকয় থদখা যাকি, মেন্তু গযাংওকয়র বাইকরটা থদখা যাকি,
থেতরটা নয়। ‘থেতকর মটমে েযাকমরা থসট েরা থনই’ বুঝকত পারল আহমদ মুসা।
আোর গুকে বামল পেল তার। থেকবমেল থেতরটা যমদ থদখা যায়, তাহকল ো
সহ হকয় যাকব। তা হকলা না।
এই সময় থটমবকলর থমাবাইলটা থবক উ ল।
এ রেম এেটা থটমলকফাকনর আেংো েরমেল আহমদ মুসা মমমন-সাব
থেকে। তাহকল মে মমমন-সাব এরই থটমলকফান এটা? েো বলকত মগকয় যমদ ধরা
পকে যায়। থটমলকফান মে থস ধরকব, নামে ধরকব না। না ধরকল সাবকমমরকনর ওরা
সকন্দহ েরকত পাকর। উেয় সংেট। েরকব মে থস? ইমতমকধয থটমলকফাকন মতন
বার মরং হকয়কে। এখমন না ধরকল হয়কতা লাইন থেকট মদকত পাকর। থেকষ েো
বলার ঝুমেই মনল আহমদ মুসা।
হ াৎ আহমদ মুসা োেকত শুরু েরল। োেকত োেকত থটমলকফান ধরল
আহমদ মুসা। থটমলকফান ধকর ওপার থেকে োরী েকের ‘হ্াকলা’ সকবাধন শুকনই
আহমদ মুসা োমে পীমেত োো গলায় বকল উ ল, ‘স্যমর, আমম থবমগন
এমক্সকলমে। হ াৎ োমেকত................।’
ওপার থেকে েোয় বাধা মদকয় বকল উ ল, ‘ও.কে। আমরা আসমে। সব
ম ে আকে থতা?’
থসই োমের মকধয গলা সামলাকত, সামলাকত বকল উ ল আহমদ মুসা,
‘ইকয়স এমক্সকলমে।’
‘েযাংেস। আমস।’ বলল ওপার থেকে।
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‘ওকয়লোম এমক্সকলমে।’ বকলই ধপ েকর থ য়াকর বকস পেল। বলল,
‘আমরা ধরা পেকত পেকত থবাঁক থগমে।’
থসামফয়া সুসান ও পলা থ ানস থটমলকফাকন আহমদ মুসার েো শুনমেল।
তার থ াকখ-মুকখ উৎেো। আহমদ মুসা থমাবাইল রাখকতই থসামফয়া সুসান বলল,
‘েো মে মমমন সাবকমমরন থেকে থেউ বলল মম. আহমদ মুসা?’
‘হ্াাঁ সুসান।’ আহমদ মুসা বলল।
‘বুঝকলন মে েকর থয থবাঁক থগকলন?’ বলল থসামফয়া সুসান।
‘োমের েযাকমাকফ্ল মদকয় আমম আমার েেকে আোল েরকত থপকরমে
বকল মকন হয়। আমাকে থস ম নকত পাকরমন বকলই আমম মকন েরমে।’ আহমদ
মুসা বলল।
‘খুমের খবর োইয়া। তকব োইয়া, ওকদর থ কয় ধমেবা দুমনয়ায় থেউ
থনই, এটা আপমন াকনন।’ বলল পলা থ ানস।
‘ধেবাদ পলা। থতামরা দু ন মমনটমরংটা পাহারা দাও। আমম
গযাংওকয়র থগকট যামি।’
বকল আহমদ মুসা েুটল থগকটর মদকে।
থসামফয়া সুসান ও পলা থ ানস দু কন মটমে িীকণর মদকে দৃমষ্ট মনবে
েরল।
অল্পক্ষকণর মকধযই তারা মটমে িীকন থদখল, গযাংওকয় একস মফট হকি
ঘাাঁমটর প্রকবে দর ার ারমদকের এয়ারটাইট পযাকনকলর সাকে। পরক্ষকণই
তাকদর ন কর পেল, গযাংওকয়র মুখ থেকে এয়ারটাইট ঢােনা সকর যাকি।
ঢােনা সকর যাওয়ার সাকে সাকে তাকদর ন কর পেল ৬ ন মতন মতন েকর
গযাংওকয়র দুপাকে ঘাাঁমটর দর ার মদকে থষ্টনগান বামগকয় দাাঁমেকয় আকে। আর
মাোয় হ্াট পরা সুকবেধারী দীঘমোয় এে ন থলাে হাত থনকে তাকদরকে মনকদমে
মদকয় একগাকি গযাংওকয়র মুকখ ঘাাঁমটর দর ার মদকে। তারও হাকত মরেলবার।
মরেলবার সকমত হাতটা থস থোকটর পকেকট ঢুোল।
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থসামফয়া সুসাকনর মুখ োকলা হকয় উক কে। বলল থস পলা থ ানসকে,
মরেলবারধারী থলােমট হাত থনকে থয মনকদমে মদল তার েয় ন থলােকে, তার অেম
হকলা থদখামাত্র গুলী েরকত হকব।’
উমদ্বগ্ন হকয় উক কে পলা থ ানস। বলল, ‘তাহকল এমদকের সব বযাপার
ওরা ানকত থপকরকে। মেন্তু মেোকব?’
‘মেোকব আমম ামন না। হকতও পাকর আমরা থযমন ওকদর থদখমে,
ওরাও থতমন আমাকদর থদখকে। বলল সুমফয়া সুসান।
‘সবমনাে, োইয়াকদর সাবধান েরা দরোর।’ বলল দ্রুতেকে পলা
থ ানস।
দ্রুত উক দাাঁোল থসামফয়া সুসান। বলল, ‘পলা তুমম এমদেটা থদখ।
আমম ওকদর োকে যামি।’ বকল থসামফয়া সুসান থদৌকে ঘর থেকে থবর হকয় থগল।
েুটল থস গযাংওকয়র থগকটর মদকে।
থসামফয়া সুসান যখন থগট রুকমর দর ায় থপৌকেকে, তখন থদখল
গযাংওকয়র মুকখর থগট থদয়াকলর থেতকর ঢুকে অদৃশ্য হকয় যাকি। থগকটর এে
পাকে দাাঁোকনা আহমদ মুসা ও হাসান তামরে উন্মুক্ত হকয় উ কে গযাংওকয়র মুকখ
দাাঁোকনা থলােকদর উদযত থষ্টনগাকনর সামকন। থদখামাত্র গুলীর থমাোমবলা েরার
মত প্রস্তুমত আহমদ মুসাকদর থনই।
‘সামকন গুলী মম. আহমদ মুসা।’ বকল ম ৎোর মদকয় উক েমাক্ডা
থসামফয়া সুসান মনক র মাোটাকে মনক থ কল মদকয় পা দুকটাকে থমকঝর
সমািরাকল তীকরর মত েুকে মদল গযাংওকয়র থগকটর মদকে। গুলীর এে পেলা
বৃমষ্ট বকয় থগল তার থদকহর মতন মফট উপর মদকয়।
থসামফয়া সুসাকনর তীর থবকগ েুটা থদহ মগকয় সুকবেধারী থনতা
থলােমটসহ গযাংওকয়র মাঝখাকন থিা হকয় আসা দু ন থষ্টনগানধারীকে আঘাত
েরল। তারা মতন নই পকে থগল। তাকদর থদহ সুসাকনর থদকহর উপর মদকয়
সামকন মেটকে পকেমেল।
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থসামফয়া সুসাকনর থদহ মস্থর হকয়মেল পকে যাওয়া মতন কনর পাকয়র
মদেটায় একস। ওকদর হাত থেকে মেটকে পো এেটা থষ্টনগান থস হাকতর োকে
থপকয় মগকয়মেল।
ওমদকে থসামফয়া সুসানকে নতুন েকর টাকগমট েরার ে গযাংওকয়র
অে ার ন থষ্টনগানধারী মফকর দাাঁোমিল। ম ে সময় দর ার পাকে দাাঁোকনা
আহমদ মুসারাও তাকদর থমমেন মরেলবার থেকে গুলী বষমণ শুরু েকরকে।
আর থসামফয়া সুসানও থষ্টনগান থপকয় শুকয় থেকেই গুলী বষমণ শুরু
েরল।
দুআিমকণর মাকঝ পকে প্রমতআিমকণর সময় মমমন-সাকবর
থষ্টনগানধারীরা থপল না। ওকদর সাতমট লােই গযাংওকয়র থমকঝকত গোগমে
মদকত লাগল।
থসামফয়া সুসান উ কত যামিল এসময় গযাংওকয়র মমমন-সাব প্রাি থেকে
পাকয়র েে থপল থস।
থষ্টনগাকনর মিগাকর হাত থরকখ থবাাঁ েকর থদহটা ঘুমরকয় মনল থসামফয়া
সুসান। থদখল, মতন ন থবমরকয় একসকে মমমন সাব থেকে গযাংওকয়কত। তাকদর
এে কনর হাত খামল অে দু কনর হাকত দুমট থষ্টনগান। তারা মকন হয় পমরমস্থমত
আাঁ েরার থ ষ্টা েরমেল। তাকদর থষ্টনগাকনর বযাকরলগুকলাও নামাকনা মেল।
থসামফয়া সুসানকে থষ্টনগান হাকত ঘুকর দাাঁোকত থদকখই তারা তাকদর থষ্টনগান
তুলল থসামফয়া সুসানকে লক্ষয েকর। মেন্তু তাকদর থষ্টনগাকনর নল যখন উক
আসমেল থসামফয়া সুসানকে লক্ষয েকর, থস সময় থসামফয়া সুসাকনর মিগার াপা
হকয় মগকয়মেল। এে ঝাাঁে গুলী থবমরকয় মগকয় গ্রাস েকরমেল ওকদর মতন নকে।
উক বসল থসামফয়া সুসান।
তার থপেকন একস দাাঁোল আহমদ মুসা এবং হাসান তামরে।
‘ধেবাদ সুসান। বুঝলাম, থতামাকদর আক ারস দ্বীকপর েমাক্ডা থিমনং
খুবই উন্নতমাকনর।’ গম্ভীর েকে আহমদ মুসা বলল।
‘থেন এেো বলকেন?’ থসামফয়া সুসান বলল।
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‘বলমে েমাক্ডা থসামফয়া সুসাকনর ো থদকখ। সমতয সুসান, ওরা
আমাকদর সকন্দহ েকরকে থসটা বুমঝমন। তাই ওকদর তাৎক্ষমণে আিমকণর কে
আমাকদর প্রস্তুমত মেল না। ওকদর থ োবার কে সমতয তুমম দুঃসাহকসর ো
েকরকো। থতামাকে ধেবাদ সুসান।’
‘আক ারকসর েমাক্ডাকদর প্রমত আপনার এ স্বীেৃমতর কে আপনাকে
ধেবাদ। আসকল আমার থোন েৃমতত্ব থনই। মটমে িীকন আমম ওকদর থদকখ
বুকঝমেলাম থয ওরা ‘শুট এযাট সাইট’-এর প্রস্তুমত মনকয়কে। এ কেই আমম েুকট
একসমেলাম।’ বলল থসামফয়া সুসান।
এ সময় পলা থ ানস একস দাাঁোল থসামফয়া সুসাকনর পাকে। তার থ াকখমুকখ নতুন উকত্ত না। বলল থস দ্রুতেকে, ‘মমমন-সাব েক্িাল রুকমর আউটার
পযাকনকল থরড লাইট মব্লপ েরকে। তার মাকন মমমন-সাকবর থেতকর ইমারক মে
থঘাষণা েরা হকয়কে। অেমদকে থমাবাইকল অমবরাম েল আসকে প্রেৃত ঘটনা
ানকত থ কয়। থোন েকলরই বাব মদমি না। আমার মকন হয় এই অবস্থায় মমমনসাব সকর পোর ম িা েরকত পাকর।’
‘ম ে বকলে পলা। পরবতমী ো আমাকদর সাবকমমরন দখল েরা। সময়
নষ্ট েরা যাকব না। এস থতামরা।’
বকল গযাংওকয় ধকর হাাঁটকত লাগল আহমদ মুসা। তার পাকে হাসান
তামরে। থপেকন পাোপামে হাাঁটকে পলা থ ানস ও থসামফয়া সুসান।
মমমন সাবকমমরকনর প্রকবে দর ার োোোমে একস দাাঁোল আহমদ মুসা।
সবাই তার দুপাকে একস দাাঁোল। বলল আহমদ মুসা মন ু েকে সবাইকে লক্ষয
েকর, ‘থেতর থেকে আর আিমণ আসকে না। এর অেম দুমট হকত পাকর। এে.
থেতকর েমবযাকট আসার ফাইমটং থলাে থনই, আকে মনেে েকয়ে ন িু। দুই.
এ হকত পাকর থয ফাইমটং থলাে োেকলও সংখযায় েম আকে। তারা থেতকর
অবস্থান মনকয়কে থ ারাকগাপ্তা আিমকণর কে। এ দুমট মবষয় সামকন রাখার পর
তৃতীয় থয মবষয়মট আমাকদর মবকব নায় রাখকত হকব, থসটা হকলা ওকদর েনকিাল
রুকমর মটমে মমনটমরং-এ আমাকদর অবস্থান তারা থদখকত পাকি। তকব আোর
েো মমনটমরং থর াট প্রকয়া ন অনুসাকর থপৌোকত পারকব না তার থলােকদর
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োকে। এই অবস্থায় আমাকদর প্রেম ো হকব সাবকমমরন েনকিাল হাকত থনয়ার
কে েনকিাল রুম দখল েরা। েনকিাল রুম মনয়ন্ত্রণ দখল েরার পর েনকিাল
রুম মনয়ন্ত্রণ েরকব হাসান তামরে। সাবকমমরন সম্পকেমও মবকেষে হাসান
তামরে। আমম তার সাকে োেব। আকগর মতই মরয়ার গাডম মহসাকব ো েরকব
থসামফয়া সুসান ও পলা থ ানস।’
আহমদ মুসা েো থেষ েরল।
থসামফয়া সুসান বলল, ‘ধেবাদ মম. আহমদ মুসা। তকব আমার মকন হয়
থতমন থোন ফাইমটং থষ্ট্রংে ওকদর এখন থনই।’
‘আমারও তাই মকন হয়। WFA-এর থলােকদর েমক্ত োেকল এতক্ষণ
থেতকর বকস োোর মত ওরা নয়।’ বলল পলা থ ানস।
‘ধেবাদ থতামাকদর। এস আমরা একগাই, বকল আহমদ মুসা হাাঁটকত শুরু
েরল।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে পাোপামে হাাঁটকত শুরু েকরকে।
আহমদ মুসারা মমমন-সাকবর দর ায় থপৌকে থগকে। থসামফয়া সুসানরা
ধীকর ধীকর পা থফকল এগুকত লাগল।
আহমদ মুসা ও হাসান তামরে মমমন-সাকবর দর ায় পাোপামে দাাঁমেকয়।
তাকদর নাে বরাবর সামকন এেটা মসাঁমে উপকর উক থগকে। তাকদর সামকন মদকয়
মমমন-সাকবর এেটা েমরকডার লবালমব প্রসামরত। আহমদ মুসার থমমেন
মরেলবার বাম মদকে েমরকডার বরাবর এবং হাসান তামরকের মরেলবার ডান
মদকে েমরকডার বরাবর উদযত।
হাসান তামরকের এেটু ডাকন মসাঁমেরও ডান পাকে িুকদর েক্ষ। তাকদর
েকক্ষর পাকেই টকপমকডা রুম। তার পকরই বযাটারী থসলগুকলার কে মনধমামরত
ায়গা। তার পকরই থসানার থডাম (ঝেহধৎ ফেসব)। আর মসাঁমের বাম পাকে
সাবকমমরকনর থগাটা মাঝ অংে ুকে যুে সাবকমমরকনর থযখাকন োকে বযালমষ্টে
মমসাইল বা ইকলক্ট্রমনে যুোস্ত্র ও মনউমিয়ার ুল্লী, থসখাকন থদখা যাকি পযাকসোর
থেমবনসমূহ। পযাকসোর থেমবনগুকলার পকরই রকয়কে থমমেনারী রুম ও ইমেন
রুম। সবকেকষ রকয়কে প্রকপলার অংে।
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ারমদকে থ াখ বুলাবার পর হাসান তামরেই প্রেম েো বলল, ‘োইয়া
মসাঁমে মদকয় উক থগকলই েনকিাল রুম।’
‘ম ে আকে, ল েনকিাল রুকম।’ আহমদ মুসা বলল।
‘মনক র েক্ষগুকলা এেবার সা ম েরকল হয় না?’ বলল হাসান তামরে।
‘এটা সুসানকদর কে োেল। েক্ষগুকলাকত থেউ যমদ োকে, তাহকল
ওকদর আমাকদর মপেু মনকত দাও, মনমশ্চকি।’ আহমদ মুসা বলল।
আর থোন েো না বকল হাসান তামরে এগুকলা মসাঁমের মদকে এবং দ্রুত
ও মবোকলর মত মনঃেকে উপকর উ কত লাগল।
আহমদ মুসা এেটু দূরত্ব থরকখ হাসান তামরকের থপেকন উ কত লাগল।
মসাঁমে থযখাকন থেষ হকয়কে, থসখাকন প্রেস্ত এেমট লযাম্ডং থেস। তাকে
এেটা মমমন েমরকডাকরর অংেও বলা যায়। েমরকডারটার বাম মাোয় এেটা
দর া। দর া থখালা। তাকত খাট পাতা থদখা যাকি। আর ডান প্রািমট ‘থসইকল’র
গাকয়র এেটা বন্ধ দর ায় মগকয় থেষ হকয়কে।
েনকিাল রুকমর দর া থখালা। হাসান তামরে লযাম্ডং-এ উক মুহূতম
অকপক্ষা না েকর েনকিাল রুকম প্রকবে েরল।
প্রেস্ত েনকিাল রুম।
ঘকর োউকে থদখকত থপল না।
হাসান তামরে দ্রুত এগুকলা মতন মদে ুকে োো েনকিাল পযাকনকলর
মাঝখাকনর বে িীনটার মদকে থযখাকন ফুকট উ ার েো থগাটা সাবকমমরনসহ
সবগুকলা ঘর ও স্থাকনর দৃশ্য। িীনটা অফ েরা।
হাসান তামরে িীকনর সুই থবাডমটার উপর ঝুকাঁ ে পেকতই দর ার
পাকের এেটা মষ্টল আলমামরর আোল থেকে এে ন থলাে মবোকলর মত
মনঃেকে থবমরকয় এল হাসান তামরকের মদকে মরেলবার তাে েকর।
হাসান তামরকের সমস্ত মকনাকযাগ িীন ও সুুুই পযাকনকলর মদকে
মনবে োোয় মেেুই আাঁ েরকত পারল না।
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মরেলবারধারী, এে ন তরুণ, এমগকয় মগকয় তার মরেলবাকরর নলটা
হাসান তামরকের মাোয় থ কপ ধকর বলল, ‘হাত উপকর তুলন
ু , না হকল গুলী
েরব।’
হাসান তামরে হাত উপকর তুলল।
আহমদ মুসা ততক্ষকণ েনকিাল রুকমর দর ায় থপৌকে থগকে। তার
ন কর পেল দৃশ্যটা।
মেন্তু সংকগ সংকগই ঘকর না ঢুকে এেটু সময় ারমদকে থদখার কে থয
আর থোন েত্রু আকে-পাকে লুমেকয় আকে মেনা। সকন্দহ নেত মেেু থদখল না
থস। তারপর আহমদ মুসাও মনেকে েনকিাল রুকম প্রকবে েরল এবং থসও
মরেলবারধারীর মাোয় তার থমমেন মরেলবাকরর োরী নল থ কপ ধকর বলল,
মরেলবার থফকল মদকয় হাত তুকল দাাঁোও।
মেন্তু আহমদ মুসাও থখয়াল েকরমন থয তারা মসাঁমে মদকয় উপকর ও া শুরু
েরকল টকপমকডা থমমেনামর রুম থেকে দু ন মরেলবারধারী দ্রুত থবমরকয় একস
আহমদ মুসার মপেু মনকয়মেল মনেকে।
আহমদ মুসার েো থেষ হবার সাকে সাকেই ওরা লযাম্ডং-এ মগকয়
থপৌকেমেল। তাকদর এে ন দ্রুত মরেলবার তুলল আহমদ মুসাকে লক্ষয েকর।
আহমদ মুসা থেষ মুহূকতম থটর থপকয়মেল, থপেকন পাকয়র েে থটর থপকয়ই
মবদুযত গমতকত বকস পেল। ততক্ষকণ মিগার মটকপ থফকলমেল থপেকনর
মরেলবারধারী। বুকলটমট মগকয় আঘাত েরল হাসান তামরকের থপেকন দাাঁোকনা
মরেলবারধারী যুবেটার ডান োাঁকধ।
মরেলবার পকে থগল আহত যুবেটার হাত থেকে। আতমনাদ েকর উক
থসও বকস পেল।
থপেকনর দুমরেলবারধারী মেেুটা অপ্রমতে হকয় পকেমেল তাকদর গুলী
তাকদর থলােকে মহট েরায়। মেন্তু পরক্ষকণই তাকদর মরেলবার তাে েকরমেল
আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসার থমমেন মরেলবাকরর বযাকরল ঘুকর আসমেল
তাকদর মদকে।
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মেন্তু তাকদর মরেলবার থেকে গুলী থবরুবার আকগই তাকদর থপেন থেকে
দুমট মরেলবার এে সকি গক ম উ ার েে উ ল। তার সাকে সাকে লযাম্ডং-এ
দাাঁোকনা দু ন মরেলবারধারী মাোয় গুলী থখকয় পকে থগল।
মসাঁমে থেকে গুলী দুকটা েকরমেল থসামফয়া সুসান ও পলা থ ানস। তারা
আহমদ মুসাকে অনুসরণোরী দু নকে ফকলা েকর উপকর উক আসমেল।
গুলী েকরই লযাম্ডং-এ উক এল থসামফয়া সুসান ও পলা থ ানস।
হাসান তামরকের থপেকনর যুবেমট গুলীমবে হওয়ার পর আহমদ মুসা
তার মদকে ন র থরকখমেল। লযাম্ডং-এ দাাঁোকনা দু নকে মাোয় গুলী থখকয় পকে
থযকত থদকখ থলােমট তার বাম হাত উপকর তুকল অনামমোর থগার্ল্ মরংমট োমকে
ধরকত যামিল। সংকগ সংকগ আহমদ মুসা তার বাম হাত থটকন মনকয় আংমটটা খুকল
মনকয় বলল, ‘থতামার বসরা তাকদর স্বােম মসমের কে থতামাকে মারকত ায়, মেন্তু
আমরা মানুকষর েলযাকণর কে থতামার থবাঁক োো এখন রুরী মকন েমর।’
যুবেমটর উকেকশ্য েো েয়মট বকলই আহমদ মুসা তাোল হাসান
তামরকের মদকে। বলল, ‘তুমম েনকিাল রুমটা বুকঝ নাও।’
তারপর থসামফয়া সুসানকদর উকেশ্য েকর বলল, ‘থতামাকদর ধেবাদ।
আকগর মতই ম ে সমকয় একস পকেমেকল। সুসান, এখন থতামরা দু ন থগাটা
সাবকমমরনটা থ ে েকর এস। আমম ততক্ষকণ এর আহত ায়গাটা পরীক্ষা েমর।
রক্ত বকন্ধর বযবস্থা েরকত হকব।’
আহমদ মুসাকে ধেবাদ মদকয় মসাঁমে মদকয় নামার কে ঘুকর দাাঁোল
থসামফয়া সুসান। ‘ ল পলা’ বকল মসাঁমে মদকয় নামা শুরু েরল থসামফয়া সুসান।
ওমদকে হাসান তামরে েনকিাল রুকমর মরমডং শুরু েকরকে।
আহমদ মুসা মকনাকযাগ মদল থলােমটর মদকে। তার গাকয়র ামাটা মোঁকে
থফকল তার ডান োাঁধটাকে উন্মুক্ত েরল।
আহমদ মুসা ায়গাটা পরীক্ষা েকর বলল, ‘সুসংবাদ থতামার কে
ক্ষতটা খুব গেীর নয়। বুকলটটাও থেতকর থনই। থগােত থতামার মেেু মোঁকে মনকয়
থগকলও বে েষ্ট থেকে থতামাকে বাাঁম কয় মদকয় থগকে।’ হামসমুকখ হাল্কা সুকর
েোগুকলা বলল আহমদ মুসা।
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যুবেমট আহমদ মুসার মদকে তাোল। তার থ হারায় মেেু মবস্ময়। এমন
মনকদমাষ হামস ও অিরি েো থস এমন েত্রুর োে থেকে থবাধ হয় আো েকরমন।
পকর থস থ াখ নামমকয় মনল এবং গম্ভীর েকে বলল, ‘আমম বাাঁ কত াই না মরকত
াই। আমার োকে মেেু পাকবন না। বাাঁম কয় লাে থনই। থবাঁক থগকলও আমম
মনক কে এখন মৃত বকল মকন েরমে।’
‘বাঃ সুন্দর েো বলকতা! যাে, এখন বল থতামাকদর ফাষ্ট এইকডর
সরোম থোোয়?’ আহমদ মুসা বলল।
যুবেমট মাো ঘুমরকয় দর ার পাকে এেটা আলমমরার মাোর উপর
থদয়াকলর সাকে হুে মদকয় আটোকনা এেটা বাক্স থদমখকয় মদল।
আহমদ মুসা বাক্সমট নামমকয় একন খুকল থদখল ঔষধপত্রসহ ফাষ্ট এইকডর
সবরেম সরোম প্র র
ু পমরমাকণ আকে।
োক থলকগ থগল আহমদ মুসা।
যোসম্ভব েম েষ্ট মদকয় অতযি যকতœর সাকে আহত ায়গাটা
পমরষ্কার েকর বযাক্ড থবাঁকধ মদল এবং ঔষধও খাইকয় মদল। তারপর হাসান
তামরেকে মদকয় থলােমটর োমরা থেকে ামা আমনকয় তাকে পমরকয় মদল।
থলােটার থ াকখ-মুকখ মবস্ময়। সুকযাগ থপকলই থ ারা থ াকখ আহমদ
মুসাকে বুঝকত থ ষ্টা েরকে থস। ামাটা পকর থনবার পর থস বকল উ ল, ‘আপমন
মে েুকল থগকেন আমম আপনার েত্রু?’
যুবেমট বয়কস একেবাকর তরুণ।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘থতামার আরও এেটা পমর য় আকে। তুমম
মানুষ। এই পমর কয় আমরা আদকমর সিান মহকসকব পরষ্পর োই।’
‘গযাংওকয়কত থয দে নকে হতযা েকরকেন এবং এই থয লযাম্ডং-এ
দু ন মনহত হকলা, তারা সবাই থতা আদকমর সিান, আপনাকদর োই।’ বলল
তরুণমট।
‘অবশ্যই। মেন্তু ওকদর হতযা না েরকল ওরা আমাকদর হতযা েরকতা।
আত্মরক্ষাকেমই এই হতযা না েকর উপায় মেল না। ওরা আদকমর সিান বকট, মেন্তু
কুসিান।’ আহমদ মুসা বলল।
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‘মেন্তু ওরা আপনার ঘকর যায়মন। আপনারাই এখাকন েকয়ে ন থলােকে
হতযা েকর অনমধোর প্রকবে েকরকেন।’ থলােমট বলল।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘মিমমনাল, মেডোপারকদর ঘকর প্রকবকের
কে অনুমমত মনকত হয় না এবং এটা অনমধোর মা নয়।’
‘মিমমনাল, মেডোপার োরা?’ বলল যুবেমট।
‘সাও থতারাহ দ্বীপ এেটা থদা খখানা তা তুমম ান না? ান না থসখাকন
েত েত মনরপরাধ থলােকে বন্দীোলায় থরকখ অেেয মনযমাতন ালাকনা হকি।
আ র ওয়াই মযানকদর এই মনপীেকনর রা ত্ব থগাটা দুমনয়া বযাপী মবস্তৃত , তা
তুমম ান না?’ আহমদ মুসা বলল। আকবগ একস োরী েকরমেল তার েে।
মবস্মকয় মবকফামরত হকয় থগল যুবেমটর থ াখ। বলল, ‘মেন্তু আমরা থতা
ামন যাকদরকে ওখাকন রাখা হকয়কে তারা সবাই বে বে মিমমনাল।’
‘েকয়ে মদন আকগ োইখুল ইসলাম আহমদ মুাহািাদ নাকম এে ন
থপ্রৌঢ় বযমক্তকে থতামরা সাও থতারাহ দ্বীকপ মনকয় থগে, তাকে মে মিমমনাল মকন
হকয়কে থতামার োকে?’ ম োসা আহমদ মুসার।
সংকগ সংকগ েো বলল না যুবেমট। আত্মস্থ হওয়ার মত থস মাো নত
েরল। এেটু পকর বলল, ‘না তাাঁকে মিমমনাল মকন হয়মন। মতমন এে ন
ধমমকনতা। অমন প্রোি থ হারার থলাে মিমমনাল হয় না।’
‘সাও থতারাহ দ্বীকপ যাকদর আটকে রাখা হকয়কে, তাাঁরা তাাঁর মতই প্রোি
ম কত্তর মানুষ। তুমম মকন েরকত পার, সাও থতারাহ মহটলাকরর েনকসনকিেন
েযাকম্পর নতুন সংস্করণ।’ আহমদ মুসা বলল।
মুখমট ুপকস থগল যুবেমটর। বলল, ‘মেন্তু ওকদর সাকে আপনাকদর
সম্পেম মে? আপনারা থেন এই হতযাো্ড ঘটাকলন এখাকন প্রকবে েকর?’ বলল
যুবেমট।
‘আমরা সাও থতারাহ দ্বীকপর বন্দীকদর মুক্ত েরকত াই। তাকদর মকধয
আমাকদর েকয়ে ন বন্ধু রকয়কেন। এই উকেকশ্য সাও থতারাহ যাবার কেই
আমরা এই মমমন-সাব দখল েকরমে।’ আহমদ মুসা বলল।
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েয় ও আতংকে পাংশু হকয় উ ল যুবেমটর মুখ। বলল, ‘সবমনাে
থতরমসকয়রা দ্বীকপর থসই থলােরাই মে আপনারা, যারা হারতায় আমাকদর
ইমানুকয়ল, থেলমেন ও সুমলোনকদর খুন েকরকেন?’
এেটা থঢাে মগলল যুবেমট। তারপর আবার শুরু েরল, ‘আপনারা সাও
থতারাহ থেকে বন্দীকদর উোর েরকবন মে েকর, আপনাকদরই থতা প্রাকণ বাাঁ া
দায়। থয থোন মূকলয আপনাকদর থেষ েরা হকব!’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘থতামাকদর আ র ওয়াই মযান এই থ ষ্টা
েরকেন। আর আমরা থ ষ্টা েরমে সাও থতারাহ থেকে বন্দীকদর উোর েরকত।
থ কন রাখ, আমাকদর ‘োয়’-এর সংগ্রামই য়ী হকব।’
‘আমরা ইহুদীরাও োকয়র
কে লোই েরমে। মহটলাকরর
েনকসনকিেন েযাকম্প আমরাই গণহতযা ও মনযমাতকনর মেোর হকয়মে। মামেমন
যুক্তরাকষ্ট্র আবার আমাকদর মবপকদর মুকখ থফলা হকয়কে।’ বলল যুবেমট।
‘মেন্তু মহটলাকরর মনযমাতন ইহুদীকদর সমিয় অংেকে আ মহটলার
বামনকয়কে, মানুষ বানায়মন। মফমলমস্তকন ইসরাঈকলর আ রণ এটাই প্রমাণ েকর।
মামেমন যুক্তরাকষ্ট্র ইহুদীরা ‘রাম-রা ত্ব’ েরার সুকযাকগ মবর্শ্াসঘাতে মবেীষকণর
মত আ রণ েকরকে। সাও থতারাহকত আ র ওয়াই মযান যা েরকে, তার থপেকন
থোন োয়-নীমত ো েরকে?’ বলল আহমদ মুসা। গম্ভীর েে তার।
যুবেমট সংকগ সংকগ েো বলল না। এেটু োবল। তারপর বলল,
‘আপমন যা বলকলন তা এেটা গ্রুকপর কে প্রকযা য হকত পাকর, সব ইহুদীর
থক্ষকত্র নয়।’
‘মেন্তু এই ইহুদী গ্রুপই আ ইহুদীকদর পমর ালনা েরকে। সব থ কনও
ইহুদীরা থেউ তাকদর মবরুকে দাাঁোয়মন। থযমন সাও থতারাহকত থয অমানুমষেতা
ও ববমরতা লকে তার প্রমতবাদ দূকর োে সহকযামগতা েরে থতামরা অকনকে।’
যুবেমটকে খুব অপমামনত ও মবব্রত থদখাল। বলল, ‘সাও থতারাহ
সম্পকেম আপমন যা বলকলন, তা সতয বকল এখনও আমম ামন না।’ তার েকে
থক্ষাে।
‘থতামার নাম মে?’ ম োসা আহমদ মুসার।
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‘এযারন।’ বলল যুবেমট।
‘এযারন, অপরাধমূলে ো হয় থগাপকন, মেন্তু মব ার হয় প্রোকশ্য।
আ র ওয়াই মযান যাকদর বন্দী েকর সাও থতারাহ মনকয় থগকে, তারা যমদ
মিমমনাল হয়, তাহকল তাকদর মনকয় এত রাখ ঢাে থেন? থেন তাকদর দুমনয়ার
সব থ াকখর আোকল ন-মানবহীন এে দ্বীকপ একন রাখা হকয়কে? থেন এমনমে
থতামরাও তাকদর সম্পকেম ান না? আকলে া্ডার থসালক ৎমসকনর থলখা
ষ্টযামলকনর থগালাগ দ্বীকপর েো ান। থস থগালাগ দ্বীকপর সাকে সাও থতারাহ
দ্বীকপর থোন পােমেয আকে?’ বলল আহমদ মুসা।
এযারন তৎক্ষণাত মেেু বলল না। থ াখ বন্ধ েকর োবমেল। এেটু পর
থ াখ খুকল বলল, ‘আিা বলুন থতা আপনার বন্ধুকদরকে থেন এখাকন ধকর আনা
হকয়কে?’
‘আমাকদর সাত বন্ধুকদর সেকলই সতয-সন্ধানী থগাকয়ন্দা। ফ্রাকে তাকদর
থগাকয়ন্দা ফামম আকে। আি মামতে সন্ত্রাসীকদর পােোওকয় তাকদর সাফকলযর
কে দুবার তারা ইউকরাপীয় থগার্ল্ থমকডল থপকয়কে। সবকেকষ তারা ো
েরমেল মনউইয়কেমর ‘মলবামটম’ ও ‘থডকমািযামস’ টাওয়ার ধ্বংকসর সতয
উদঘাটকন। মকন েরা হয় তারা তাকদর ো প্রায় সম্পূণম েকর থফকলমেল। অমূলয
সব দমলল-দস্তাকব সম্পকেম দুমনয়াবাসী যাকত ানকত না পাকর, সতয যাকত
প্রোে না পায় এ কেই আ র ওয়াই মযান সাত থগাকয়ন্দাকে থগ্রফতার েকরকে
এবং তাকদর ফামম সমূকল ধ্বংস েকর মদকয়কে।’ আহমদ মুসা বলল।
রাক যর মবস্ময় একস মা হকয়কে এযারকনর থ াকখ-মুকখ। বলল, ‘আ র
ওয়াই মযান থেন এটা েরকবন? তার মে স্বােম একত?’
‘তাকদরই থতা স্বােম! টুইনটাওয়ার থতা তারা মাকন ইহুদীবাদীরাই মামেমন
যুক্তরাকষ্ট্রর এেমট মামফয়া কির থযাগসা কস ধ্বংস েকরকে।’
এযারকনর থ াখ মবস্মকয় োনাবো হকয় উ ল। বলল, ‘আপমন মে বলকেন?
গত মবে বেকরর প্রমতমষ্ঠত এেটা সতযকে আপমন পাকট মদকত ান?’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘না, ওরা মবে বের ধকর ালু েুয়া ইমতহাস
মুকে মদকয় সমতযোর ইমতহাস মানুষকে ানাকত থ কয়মেল।’
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মবস্মকয়র থঘার এযারকনর মুখ থেকে এখনও োকটমন। আহমদ মুসা
োমকলও থস েো বলল না। োবকে থস। অকনেক্ষণ পর থস বলল, ‘বলকত ান,
মবে বের ধকর এতবে এেটা মমেযা ালু আকে?’
‘শুধু ালু আকে নয় এযারন, থস মমেযা থঢকে রাখার কে আ র
ওয়াই মযানরা আবার ঘে অোয়ও েরকে।’ আহমদ মুসা বলল।
এযারন উত্তকর মেেু বলল না। মনরব হকয় থগল।
আহমদ মুসা উক দাাঁোল। মকনাকযাগ মদল হাসান তামরকের মদকে।
বলল, ‘েনকিাল পযাকনল ষ্টামড থতামার হকলা?’
‘হ্াাঁ োইয়া। থমাটামুমট থদখা হকয় থগকে।’ বলল হাসান তামরে।
‘যুে সাবকমমরন থেকে এই পযাকসোর সাবকমমরকনর খুব মে পােমেয
আকে?’ আহমদ মুসার ম োসা।
‘মেেু আকে। থসটা মাত্র মেেু থযাগ মেেু মবকয়াকগর বযাপার। নতুন থোন
থটেনলম এখাকন থনই।’
‘ো শুরু েকরা হাসান তামরে। গযাংওকয় গুমটকয় নাও। আর..........।’
আহমদ মুসা েো থেষ েরকত পারকলা না। েনকিাল রুকম প্রকবে েরল
থসামফয়া সুসান ও পলা থ ানস। দর ায় পা মদকয়ই সুসান বকল উক মেল, ‘মম.
আহমদ মুসা ঈর্শ্রকে ধেবাদ। থগাটা সাবকমমরন েত্রুমুক্ত। এখাকন এখন োসন
শুরু হকত পাকর।’
‘আল-হামদুমলল্লাহ। থতামাকদরকে ধেবাদ সুসান এই মব কয় অগ্রগামী
েূমমো পালকনর কে।’ বকল আহমদ মুসা তাোল পমরপূণমোকব থসামফয়া সুসান
ও পলা থ ানকসর মদকে। বলল, ‘সুসান, পলা আমরা এখন সাও থতারাহ যাত্রা
েরব। তার আকগ থতামাকদর নামকত হকব সাবকমমরন থেকে।’
মবস্ময় ফুকট উ ল থসামফয়া সুসান ও পলা থ ানকসর থ াকখ-মুকখ। েকয়ে
মুহূতম তারা থযন েো বলকত পারকলা না। এেটু সময় মনকয় প্রেম েো বকল উ ল
থসামফয়া সুসান, ‘থদখুন আমম এে ন থমকয় মহসাকব এখাকন আমসমন, একসমে
এে ন েমাক্ডা মহসাকব। আর পলা থ ানস একসকে এে ন থগাকয়ন্দা অমফসার
মহসাকব। আমরা সাও থতারাহ যাবার কে প্রস্তুত। আপমন নামকত মনকদমে মদকল
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আমরা মনকদমে অমাে েরব। এই আক ারকস আমরা থম বান, আর আপনারা
থমহমান। থম বানকে ঘর থেকে থবর েকর থদবার অমধোর থমহমাকনর থনই।’
বকল এেটু োমল থসামফয়া সুসান। তারপর আবার বলা শুরু েরল,
‘আমমও মেেু ানতাম। পলার োে থেকেও আপনাকদর তনমতেতা-সংস্কৃমত
সম্পকেম আরও মেেু শুকনমে। আমম আপনাকে মনশ্চয়তা মদমি আপনাকদর সংস্কৃমত
আমরা থমকন লব। আমরা সাবকমমরনকে দুোকগ োগ েকর মনমি। মনক র
গতটা আমাকদর আর উপরটা আপনাকদর। থোন আকদে থদয়ার দরোর হকল
ই্টারেম বযবহার েরকবন। অেবা থডকে মনকদমে থদকবন। আমরা উপকর আসকবা
না।
গম্ভীর হকয় উক মেল আহমদ মুসার মুখ। বলল, ‘সংস্কৃমতর প্রশ্ন থতা আকে
সুসান। তাোোও এেটা মবপকদর মকধয থতামাকদর োকত াইমন। থতামরা
মেত হওয়া মাকন আক ারস মেত হওয়া। আমম আক ারসকে মেত েরকত
ামিলাম না।’
‘আ র ওয়াই মযানকদর ইমতমকধয ানা হকয় থগকে আক ারস
সরোকরর মসোকির সাকে আমাকদর থোন সম্পেম থনই। আর োেকলও ক্ষমত মে?
আক ারস মেত হকব না থেন? মমেযা েো বকল আক ারস সরোকরর োে থেকে
সাও থতারাহ লী মনকয় থসখাকন তারা ঘে অপরাধমূলে ো েকর যাকি।
এর শুধু প্রমতবাদ নয় প্রমতোর হওয়া দরোর। প্রমতোকরর কেই এই মমেকন
আমরা অংে মনকত াই।’ বলল থসামফয়া সুসান।
‘হাসান তামরে, তুমম মে প্রস্তুত? থতামার সামকন মে সাও থতারার রুট
মযাপ আকে?’
‘আমম প্রস্তুত। তকব রুট মযাপ আমার সামকন থনই। েমম্পউটাকর পাওয়া
থযকত পাকর। মম. এযারকনর োকে এ বযাপাকর আমরা সাহাযয াইকত পামর।’
হাসান তামরে বলল।
আহমদ মুসা মেেু বলার আকগই এযারন বকল উ ল, ‘সাও থতারাহ যাত্রা
েকর লাে থনই। থসখাকন আপনারা প্রকবে েরকত পারকবন না, এমনমে সাও
থতারাহকত থনাের েরকতও পারকবন না।’ তার থ াকখ উকদ্বকগর প্রোে।
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‘থেন প্রকবে েরা যাকব না? থেন থনাের েরা যাকব না?’ ম োসা
আহমদ মুসার।
‘থনােকরর স্থান খুাঁক পাকবন না। তাকদর থেৌেল ও প্রমতকরাধ মডমেকয়
প্রকবে েরাও অসম্ভব।’ বলল এযারন।
ভ্রুকুমঞ্চত হকয়কে আহমদ মুসার। এেটু োবল। তারপর বলল,
‘থনােকরর থোন সারকফস থ মট থনই। এই সািামসমা উপতযোয় থনােকরর মত
ওখাকনও আ্ডার ওয়াটার থনােকরর বযবস্থা আকে এই থতা? আ্ডার ওয়াটার এর
থসই বযবস্থা খুাঁক পাওয়া যাকব না এই থতা?’
মবস্ময় এযারকনর থ াকখ-মুকখ। বলল, ‘ও গড, আপমন সাংঘামতে থলাে।
আপমন ম ে ধকর থফকলকেন। তকব সািামসমা উপতযো থেকে ওখানোর
প্রকটেেন ও প্রমতকরাধ বযবস্থা অকনে অকনে থবমে হকব, তা আপমন মনশ্চয়
বুঝকবন।’
‘আমরা সাও থতারাহ যাবই। োয়-অোকয়র থতায়াক্কা না েকর যমদ তুমম
আকগর অবস্থাকনই োে, তাহকল থতামাকে থমকর থফলা যাকব, মেন্তু তেয আদায়
েরা যাকব না, সাহাযয পাওয়া যাকব না, এটা আমম ামন। এর ফকল আমাকদর
অসুমবধা হকব, মেন্তু মপেু হটকবা না। য় অবকেকষ আমাকদরই হকব।’ বলল
আহমদ মুসা।
বকল এেটু থেকমই আবার মনকদমে মদল, ‘হাসান তামরে, তুমম গযাংওকয়
গুমটকয় মনকয় সাবকমমরন ষ্টাটম দাও। েনকিাল-েমম্পউটাকর থদখ ‘সাও থতারাহ’
মেকরানাম অেবা FAST মেকরানাকম সাও থতারার মযাপ ও রুটমযাপ আকে মেনা।’
োক থলকগ থগল হাসান তামরে।
অল্পক্ষণ পকরই আনকন্দ ম ৎোর েকর উ ল, ‘ধেবাদ োইয়া, সাও
থতারার মযাপ ও রুট দুটই থপকয় থগমে FAST থোকড।’
এযারকনর থ াখ োনাবো। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষয েকর, ‘স্যার,
আপমন মে সব ািা। এই ‘থোড নাবার’ আপমন ানকলন মে েকর?’
‘সব ািা নই, সতয-সন্ধানী। এ থোডসহ দুমট থোড আমম থপকয়মেলাম
থডমেড থডমনকমর গলায় ঝুলাকনা খৃকষ্টর িস থেকে।’ বলল আহমদ মুসা।
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‘খৃকষ্টর িসটাও আপমন থেকে থদকখমেকলন? সকন্দহ হকয়মেল থেমন
েকর স্যার?’ এযারন বলল রাক যর মবস্ময় থ াকখ মনকয়।
‘ইহুদী থডমেড থডমনকমর গলায় খৃকষ্টর প্রমতেৃমত থঝালাকনাটা
অস্বাোমবে মহকসকব দৃমষ্ট আেষমণ েকরমেল।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ধেবাদ আপনাকে। আপনার সাত বন্ধুর মত আপমনও থদখমে
থগাকয়ন্দা।’ বলল এযারন।
এযারন োমকতই হাসান তামরে বকল উ ল, ‘মবসমমল্লা, ষ্টাটম অন েরলাম
োইয়া।’
লকত শুরু েরল মমমন-সাবকমমরন।
‘মম. আহমদ মুসা, আমরা মনক আমাকদর গকত ললাম। খাবার
মডপাটমকম্ট মনক আমাকদর ওখাকন। খাবার থদবার কে উপকর আসার অনুমমত
আকে থতা?’
আহমদ মুসা এেটু গম্ভীর হকয় উ ল। বলল, ‘সুসান, আমাকদর ধকমম
পদমার মেমত্তটা হকলা মানুকষর মানমসেতা। তারপর থ াকখর মনয়ন্ত্রণ। সবকেকষ
মফম েযাল থসপাকরেন। মানমসেতার বযাপার হকলা, অনবধ সেল ম িা থেকে
মনকে পমবত্র রাখা। মানমসেতা যমদ পমবত্র হয়, তাহকল থ াখ আপনাকতই পমবত্র
ও মনয়মন্ত্রত হকয় যায়। আর মফম েযাল থসপাকরেকনর মবষয়টা হকলা, তবধ
সম্পেমহীন নারী ও পুরুষ পরষ্পরকে মনরাপদ দূরকত্ব রাখা। মনরাপদ দূরকত্ব
োেকলও ীবন পমর ালনা ও সমা সম্পকেমর প্রকয়া কন তাকদরকে োলীনতা
সহোকর োোোমে আসকতই হয়। একে ইসলাম মনমষে েকরমন। মনমষে েকরমন
বকলই থতা মনকে পমবত্র ও থ াখকে মনয়মন্ত্রত রাখার মেক্ষা থদয়া হকয়কে। এখন
ম িা েকর থদখ সুসান খাবার মনকয় আসা যাকব মেনা।’
থসামফয়া সুসানও গম্ভীর হকলা। বলল, ‘আমম ও পলা মুসলমান নই। ঐ
পমবত্রতা থতা আমাকদর উপর বতমায় না।’
‘ইসলাকমর এ মবধানগুকলা মানমবে, তাই সব মানুকষর কে। মুসলমান
হওয়ার পরই শুধু ইসলাকমর মবধান মানকত হকব তা নয়। সব মানুষই ইসলাকমর
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এ মানমবে ও েলযাণের মবধান মানকত পাকর। অবশ্য ইসলাকমর এগুকলা যারা
মাকন তাকদরকেই মুসলমান বলা হয়।’
থসামফয়া সুসান ও পলা থ ানস এে সাকে থহকস উ ল। বলল, ‘তার
মাকন ইসলাকমর মবধান থমকন মনকয় আমরা মুসলমান হকয় যাই।’
আহমদ মুসা এেটু োমল। বলল, ‘আমম তা বলমে না। মেন্তু একে
অপরকে োকলার মদকে েলযাকণর মদকে ডােবার অমধোর অবশ্যই আকে।’
‘েলযাকণর মবধান থতা দুমনয়াকত এেটা থনই মম. আহমদ মুসা।’ বলল
থসামফয়া সুসান।
‘সবক কয় পূণমাি, সবক কয় উৎেৃষ্ট এবং সবক কয় ীবিটাকেই থতা
মানুষ গ্রহণ েরকব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘তার মাকন বলকেন থয ইসলামই সবক কয় পূণমাি, সবক কয় উৎেৃষ্ট এবং
সবক কয় ীবি।’ সুসানই আবার বলল।
‘আমম বলকলই তুমম গ্রহণ েরকব, মানুষ মবর্শ্াস েরকব তা নয়।
থতামাকেই অনুসন্ধান েরকত হকব এবং থতামার রায়ই থতামার োকে ূোি হকব।’
হামসকত মুখ েকর উ ল থসামফয়া সুসাকনর। বলল, ‘ধেবাদ। অনুসন্ধান
েরব। আো েমর আপমন সাহাযয েরকবন। এখন আমরা মল।’
বকল থসামফয়া সুসান ও পলা থ ানস ঘুকর দাাঁমেকয় মনক নামকত শুরু
েরল।
মবস্ময়-মবমুগ্ধ থ াকখ এযারন আহমদ মুসাকদর েো শুনমেল। থসামফয়া
সুসান ও পলা থ ানস মনক থনকম থযকতই এযারন আহমদ মুসাকে লক্ষয েকর বকল
উ ল, ‘আপনাকে এেটা েো বলব?’
‘অবশ্যই।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আপমন খুব সংকবদনেীল মকনর এে ন োকলা থলাে। খুকনা-খুনীর
গকত আপনার আসা ম ে হয়মন।’
‘মে েরব আ র ওয়াই মযানরাই থতা আমাকে এ পকে মনকয় একসকে।
থদখ, আমার বন্ধুকদর বন্দী েকর সাও থতারাহকত না আনকল, সাও থতারাহকে
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মানুকষর উপর ববমর মনযমাতন ালাকনার থ লখানায় পমরণত না েরকল থতা আমম
এখাকন আসতাম না।’ বলল আহমদ মুসা।
এযারন থোন উত্তর মদল না। মেেুক্ষণ ুপ েকর োোর পর বলল,
‘আকরেমট েো, আমাকদর ইহুদী ধমম সম্পকেম আপনার মত মে?’
এেটু হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমার মত না থনয়াই োকলা। তুমম
খুমে হকব না আমার েো শুকন।’
‘না তবু আপমন বলুন। আমম বুঝকত পারমে, আপমন অকনে োন রাকখন
ধমম সম্পকেম এবং আপমন থোন অসতয েো বলকবন না।’ বলল এযারন এেটু
আকবগ মেত েকে।
‘থদখ, এ বযাপাকর অকনে েো বলার আকে। মেন্তু থতামাকে আমম এেটা
েোই বলব। ইহুদী দেমন এখন আর থোন ধমম পদবা য থনই। এটা উৎেট এে
সাম্প্রদাময়ে ও রা ননমতে মবর্শ্াকস পমরণত হকয়কে। ধমম থতা মানুকষর েলযাকণর
ে থখাদায়ী বযবস্থা। তাই ধমমকে সব মানুকষর কে উন্মুক্ত োেকত হয় যাকত
সব মানুষ থস ধমম গ্রহণ েকর উপেৃত হয়। মেন্তু ইহুদী ধমম তা নয়। অইহুদী থেউ
ইহুদী ধমম গ্রহণ েকর ইহুদী হকয় থযকত পাকর না, ইহুদী হকত হয় ন্মগতোকব।
সুতরাং ইহুদী ধমম এখন মানুকষর ধমম নয়। আ র ওয়াই মযানকদর মত
ইহুদীবাদীরা ইহুদী ধমমকে আমধপতযবাদী এে রা নীমতকত পমরণত েকরকেন।’
আহমদ মুসা বলল।
এযারন গেীর মকনাকযাকগর সাকে আহমদ মুসার েোগুকলা শুনমেল।
আহমদ মুসার েো থেষ হকলও থস থোন েো বলল না। তার থ াকখ েূে দৃমষ্ট।
এেটা আত্মস্থোব। থযন গেীর োবনায় ডুকব থগকে থস।
মমমন-সাব তখন অকনে পামনর গেীকর।
লকে মমমন-সাব।
হারতার উপকূল সমািরাকল েুকট লকে মমমন-সাবমট।
আহমদ মুসা েো থেষ েকরই তাোল হাসান তামরকের মদকে। বলল,
‘থতামার িাকেল েযান মে হাসান তামরে?’
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‘সাও থতারাহ এখান থেকে মতনে মেকলামমটার। মধযম গমতকত লব।
রাকত থপৌেকত াই সাও থতারাহ উপকূকল।’ হাসান তামরে বলল।
‘ম ে আকে। আল্লাহ েরসা।’
‘আমমন।’ বলল হাসান তামরে।
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৫
সাও থতারাহ দ্বীকপর রাত ১২টা।
দ্বীপ ুকে মনেষ অন্ধোর, মনñমুদ্র মনরবতা।
দ্বীকপর পমশ্চম উপকূল বরাবর পাহাকের োকলা থদয়াল। এই থদয়াকলর
মাঝখাকন সংেীণম এেটা ফাটল। সমুদ্র থেকে ১০ গ প্রেস্ত এেটা খামে
পাহাকের থদয়ালকে দুপাকে থরকখ দ্বীকপর থেতকর মসমে মাইকলর মত ঢুকে থগকে।
দুপাকের পাহাে থেকে থনকম আসা গাে-পালা খামেটাকে প্রায় থঢকে মদকয়কে।
খামেটা থযখাকন থেষ হকয়কে, থসখান থেকে আধা বগমমাইকলর এেটা
সমতলেূমমর শুরু। ‘সমতলেূমমটা বে বে ঘাস ও গাে-পালায় ঢাো। তকব খামে
থযখাকন, থসখান থেকে েকয়ে এেকরর মত ায়গা এেটু মেন্নতর। এখাকন বে
বে ঘাস এবং থোট থোট গাে-গােো রকয়কে। ওোর মেউ, এমনমে পাকে দাাঁমেকয়
থদখকলও থোন অস্বাোমবেতাই ন কর পকে না। মেন্তু হাত মদকয় েেম েরকলই
থবাঝা যায় ঘাস ও গাে-গােো সবই েৃমত্রম। এটাই সাও থতারাহ দ্বীকপ আ র
ওয়াই মযাকনর ম ন্দানখানা, যাকে দুমনয়ার থদা খ বামনকয় রাখা হকয়কে মেেু
মানুকষর কে। মত্রতল এই ম ন্দানখানামটকে সবমাধুমনে প্রযুমক্ত বযবহার েকর
থমাকেবল েরা হকয়কে। সুই মটপকল তৃতীয় তলামট মামটর উপকর কল আকস।
মেন্তু তাকদর োকদর উপর তখনও োকে েৃমত্রম ঘাস ও গাে-গােোর বাগান। উপর
থেকে থদখকল মেেুকতই থবাঝা যাকব না থয, এর মনক এেটা স্থাপনা আকে।
ম ন্দানখানামটর এেতলা ও থদাতলা সবসময় মামটর মনক োকে। সুই মটকপ
আবার তৃতীয় তলাসহ সবটাই মামটর তলায় মনকয় যাওয়া যায়।
ম ে রাত ১২টায় েৃমত্রম ঘাকস ঢাো ত্বরমটর পূবম প্রাকির োোোমে
ায়গার দুই বগমগ থগালােৃমত এেটা অংে েকয়েফুট মনক থনকম থগল, তারপর
এেপাকে অদৃশ্য হকয় থগল। উন্মুক্ত হকয় পেল এেটা লি মসাঁমে। থসই লি
মসাঁমে মদকয় উক এল আ র ওয়াই মযাকনর অপাকরেন ীফ থবক্টা থবমগন এবং
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এই ম ন্দানখানার আ রাঈলরুপী দামনকয়ল থডমেড, হাইম হারক ল এবং
আই যাে থ াকসফ।
ওরা ার ন মসাঁমে থেকে মামটকত উক একসই পুব আোকের মদকে
তাোকত লাগল।
প্রেকম েো বকল উ ল থবক্টা থবমগন, ‘েরকো দ্বীপ অমতিকমর পরই
থগাপনীয়তার কে থহমলেোকরর আকলা মনমেকয় থদয়া হকব। সুতরাং আকলা
থদখা যাকব না। েে থোনা যাবার মত োোোমে থহমলেোরমট এখনও
আকসমন।’
‘তাই হকব। মেন্তু এখনই আমাকদর নীল আকলা থদখাকনা উম ত। না হকল
থহমলেোর মদে েুল েরকত পাকর।’ বলল আই যাে থ াকসফ।
থবক্টা থবমগন আই যাকের েোয় সায় মদল এবং তার হাকতর োমষ্টকের
লবা দ-মটর বটমটা উপকর তুকল পকেট থেকে এেটা নীল বাল্ব থবর েকর তাকত
থসট েকর মদল। তারপর দ-মটর গাকয়র এেটা সুই মটকপ মদকতই নীল আকলা
জ্বকল উ ল। দক-র মাোয় নীল আকলামট মনমদমষ্ট মনয়কম জ্বলা-মনো েরকত লাগল।
দ-মট উকধম তুকল ধরল হাইম হারক ল।
দুমমমনটও যায়মন দমক্ষণ-পূবম মদে থেকে থহমলেোকরর েে থেকস এল।
খুমেকত উিল হকয় উ ল ার নই।
পাাঁ মমমনকটর মকধয থহমলেোরমট একস লযা্ড েরল ঘাকসর থস ত্বকরর
উপর।
থহমলেোর থেকে থনকম এল হাকস্যাজ্জ্বল মুকখ আ র ওয়াই মযান।
তার হাকত সুন্দর এেমট ব্রীফকেস। একস থস প্রেকমই মেকয় ধরল থবক্টা
থবমগনকে। তারপর একে একে অে মতন নকে। বলল, ‘এখাকন থোন েো নয়।
ল মনক থনকম যাই।’ বকল আ র ওয়াই মযান হাাঁটকত শুরু েরল সুেকির লি
মসাঁমের মদকে।
সবাই তাকে অনুসরণ েরল।
লি মসাঁমে মতন তলা হকয় থনকম এল দুতলায় আ র ওয়াই মযাকনর
অমফস েকক্ষ।
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আ র ওয়াই মযান তার মরেলমেং থ য়াকর বকস গা এমলকয় মদল।
সামকন মবরাট ওয়ামেমং থটমবল।
ওরা ার ন আ র ওয়াই মযাকনর সামকনর থ য়াকর কোসকো হকয়
বসল।
আ র ওয়াই মযাকনর থ াখ বন্ধ। থ য়াকর দুলকে তার থদহটা। আনন্দ
উপকে পেকে তার থ াখ-মুখ মদকয়। এমন আনমন্দত তাকে বহুমদন থদখা যায়মন।
থ াখ বন্ধ থরকখই থস এে সময় বকল উ ল, ‘আ মব কয়র মদন নয়
থবক্টা, মুমক্তর মদন আমাকদর আ । েুটমনকের উোর েরা দমলকলর সবমকেষ থয
েমপ আমম হাই যাে েকর মনকয় এলাম তা যমদ প্রোে হকয় পেত, তাহকল পৃমেবী
আমাকদর োকে অবাসকযাগয হকয় উ ত। টুইনটাওয়ার ধ্বংকসর যাবতীয় দায়
মাোয় মনকয় শুধু মবর্শ্বাসীর অপমরসীম ঘৃণা নয়, গণহতযার কে আদালকতর
ো গোয় দাাঁোকত হকতা। পৃমেবীর সবার মবর্শ্াস আমরা হারাতাম। থোোও
আমাকদর স্থান হকতা না। মফকর থযকত হকতা আমাকদরকে আবার অতীকতর থসই
অন্ধোর যুকগ।’
োমল আ র ওয়াই মযান। আকবকগর উত্তাকপ তার থ াখ-মুখ লাল হকয়
উক মেল। োরী হকয় উক মেল তার েে।
আ র ওয়াই মযাকনর সামকন বসা থবক্টা থবমগনকদর থ াকখ-মুকখও েয়
ও উকদ্বগ। থবক্টা থবমগন বলল, ‘টুইন টাওয়ার ধ্বংকসর মবে বের পর এই দমলল
তারা উোর েরল মে েকর?’
‘ওরা সাত ন সমতযই অসাধারণ প্রমতোবান থগাকয়ন্দা।’ বলল আ র
ওয়াই মযান।
আ র ওয়াই মযান েো থেষ েরকতই তার থটমলেম েো বকল উ ল।
গলা সাংবামদে বুকমদীন মবল্লাহর। বলল থস, ‘শুনলাম এমক্সকলমে আপমন
একসকেন। আমম উকদ্বকগর মকধয আমে। ইউকরাপ থেকেই আপনার মমেন সম্পকেম
আমাকদর ানাকনা উম ত মেল আপমনই বলুন এমক্সকলমে।’
‘আমম বলব না। তুমম এস মবল্লাহ এখমন।’ বলল আ র ওয়াই মযান।
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‘এে মমমনকটর মকধযই দর ায় নে হকলা। আ র ওয়াই মযান বলল,
‘এস মবল্লাহ।’
ঘকর ঢুেল বুকমদীন মবল্লাহ।
তাকে থদকখই আ র ওয়াই মযান থ য়ার থেকে উক দাাঁোল।
থবক্টা থবমগন এমগকয় আসকে। আ র ওয়াই মযানও তার মদকে
এগুকলা। আ র ওয়াই মযান বুকে মেকয় ধরল বুকমদীন মবল্লাহকে এবং তাকে
থটকন মনকয় থ য়াকর বসাল। বলল বুকমদীন মবল্লাহকে লক্ষয েকর, ‘থতামাকে
অমেনন্দন মবল্লাহ। আমরা থতামার োকে ঋণী। থযোকব আকে বকলমেকল,
থসোকবই বযাংকের েকট দমললগুকলা থপকয়মে। থতামাকে অসংখয ধেবাদ
মবল্লাহ।’
বুকমদীন মবল্লাহর থ হারায় োি োব। আ র ওয়াই মযান যতটা উেীপ্ত,
ততটা বুকমদীন মবল্লাহ নয়। বলল থস, ‘ওকয়লোম এমক্সকলমে। থোন অসুমবধা
থতা হয়মন?’
‘অসুমবধা আর মে? আমরা মবরাট প্রস্তুমত মনকয় মগকয়মেলাম। সাহাযয
মনকয়মেলাম ইউকরাকপর থসরা বযাংে ডাোত গ্রুকপর। বযাংকের তনে সব
প্রহরীকেই আমরা হতযা েমর। পে থরাধোরী বযাংকের সব দর াই আমরা
‘লযাসার বীম’ মদকয় মনঃেকে ধ্বংস েকর মদকয়মে। লোর খুাঁক থপকতও আমাকদর
অসুমবধা হয়মন। থতামার মদে-মনকদমেনা মেল একেবাকর মনেূমল। থতামাকে অসংখয
ধেবাদ।’
আ র ওয়াই মযাকনর থমাবাইল থবক উক মেল। েো থেষ েকরই
থমাবাইলটা হাকত মনল। বলল, ‘থগার্ল্া তুমম লাক ন থেকে বলে? মে, খবর?’
লাক ন সাও থতারাহ থেকে ৭০ মেকলামমটার দমক্ষকণর এেটা দ্বীকপর
বন্দর নগরী। ওখাকন WFA-এর এেটা থষ্টেন আকে। থগার্ল্া মায়ার তার থষ্টেন
ীফ।
আ র ওয়াই মযান তার প্রকশ্নর উত্তকর ওপাকরর েো শুনকে। শুনকত
শুনকত তার মুখ অন্ধোর হকয় উ ল। থোনা থেষ েকর আ র ওয়াই মযান শুধু
বলল, ‘না থগার্ল্া, থতামার হারতা থযকত হকব। আমম মবষয়টা মনকয় োবমে।’
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থমাবাইল অফ েকর থটমবকল থরকখ মদকয় থবক্টা থবমগকনর মদকে তামেকয়
বলল, ‘থদখমে, থতরমসকয়রা দ্বীকপ আমাকদর থয মবপযময় ঘকটমেল তার থ কয়ও বে
মবপযময় ঘটল হারতায়। ইমানুকয়ল, থেলমেন, সুমলোন ও থডমেড থডমনমরাসহ
প্রায় অধমেত আমাকদর থলাে মনহত হওয়া ও ঘাাঁমটগুকলা ধ্বংস হবার পর অবমেষ্ট
মেল শুধু সািামসমা উপতযোর সাবকমমরন ঘাাঁমটটা। থসটারও েমবষ্যত অমনমশ্চত
থবক্টা।’ শুেকনা েে আ র ওয়াই মযাকনর।
‘ঘটনা মে এমক্সকলমে?’ বলল থবক্টা থবমগন। তার েকে উকদ্বগ।
‘থগার্ল্া ানাল, সািামসমা উপতযোর সাবকমমরন ঘাাঁমটকত আহমদ মুসা
ও তার সহোরী প্রকবে েকর ও বন্দী হয়। সািামসমা থেকে সাবকমমরকন থটমলকফান
েরা হয় বন্দীকে ওখাকন থেকে মনকয় আসার কে। মমমন-সাবমট তখন মেল
লাক কন। থগার্ল্া তখনই থসখানোর অপাকরেন েমা্ডাকরর থনতৃকত্ব ১২ ন
থলাে মদকয় মমমন-সাব সািামসমায় পাম কয় থদয়। মমমন-সাব সািামসমা ঘাাঁমটকত
থনাের েরা পযমি খবর থপকয়কে থগার্ল্া। তারপর েয়ঘণ্টা পার হকলা থোন খবর
থনই। না থরসপনস েরকে সাবকমমরন থেকে, না েো বলকে ঘাাঁমট থেকে থেউ।’
বলল আ র ওয়াই মযান।
থবক্টাও তার সােী মতন কনর মুখও অন্ধোর হকয় থগল উকদ্বকগ। আর
বুকমদীন মবল্লাহর থ াকখ-মুকখ দপ েকর এে ঝলে আকলা জ্বকল উক ই আবার
মনকে থগল।
‘মে ঘটকত পাকর এমক্সকলমে? আহমদ মুসা মে.......।’ েো থেষ না
েকরই থেকম থগল থবক্টা থবমগন।
‘সব মেেুই ঘটকত পাকর থসখাকন? আমাকদর সািামসমা ঘাাঁমটর থলােরা
আহমদ মুসাকে ধকর রাখার সাধয রাকখ না। আমম োবমে, সাবকমমরনটাও থবাধ
হয় আমাকদর থেষ হকয় থগল।’ আ র ওয়াই মযান বলল।
‘আমরা থ ষ্টার ত্রুমট েমরমন এমক্সকলমে। মেন্তু আহমদ মুসা আপদটাকে
বাকগ আনা থগল না। থেউ তার সামকন দাাঁোকত পারকে না।’ থবক্টা থবমগন
বললল।
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‘আমাকদর সবমকশ্রষ্ঠ থযাো ও থগাকয়ন্দা প্রমতো থ নাকরল শ্যারন যার
োকে বার-বার পরাম ত হকয়কেন, যার ফকল মামেমন যুক্তরাষ্ট্র আমাকদর হাত থেকে
থবমরকয় থগল, থসই আহমদ মুসাকে থতামরা আটোকব মে েকর! আমাকদর রম
দুেমাগয থয, তার আক ারকস আসা আমরা আটোকত পামরমন। এখন আমার মকন
হকি, সাও থতারাহ মনকয়ই এখন আমাকদর োবকত হকব।’ বকলই আ র
ওয়াই মযান তাোল বুকমদীন মবল্লাহর মদকে। বলল, ‘মবল্লাহ, মেেু বলকব তুমম?’
‘এমক্সকলমে আমাকে পাম কয় থদবার বযবস্থা েরুন। আমম অমবলকব কল
থযকত াই’। বুকমদীন মবল্লাহ বলল।
আ র ওয়াই মযান মুখটা মন ু েরল। পরক্ষকণই মুখ তুকল এেটু থহকস
বলল, ‘সব মকন আকে মবল্লাহ। মেন্তু মমমন-সাবটা হ াৎ মনকখাাঁ হকলা। আমম
থদখমে। প্রেম সুকযাকগই থতামাকে পা াবার বযবস্থা েরব।’
‘আকরেটা েো এমক্সকলমে, তাকদর দমললগুকলা থয এখন আর তাকদর
হাকত থনই, আপমন উোর েকরকেন, এ খবরটা আমম োমাল সুলাইমানকদর এেটু
মদকত াই। তাকদর বুঝাকত াই থয, তাকদর োনাোমে মূলযও এখন থনই।’
হাসল আ র ওয়াই মযান। বলল, ‘হ্াাঁ এ ম াটা তুমম েরকত পার।
তার সাকে তাকদর বকল মদও থয এে মবমলয়ন ডলাকরর থ ে থতামার এোউক্ট
মা হকয় থগকে।’
বুকমদীন মবল্লাহ হাসল। বলল, ‘থব ারাকদর োটা ঘাকয় একেবাকর নুকনর
মেটা পেকব।’
‘ম ে আকে মবল্লাহ। তুমম লাউকে মগকয় বস। থবক্টা থতামাকে োমাল
সুলাইমানকদর োকে মনকয় যাকব।’ বলল আ র ওয়াই মযান।
‘ধেবাদ এমক্সকলমে।’ বকল উক দাাঁোল বুকমদীন মবল্লাহ। থবমরকয় এল
ঘর থেকে।
বাইকরর ঘরটায় আ র ওয়াই মযাকনর মপ.এ বকসন। বুকমদীন মবল্লাহ
থদখল, মপ.এ-এর ই্টারেমটা থখালা। থস এই ই্টারেম থেকেই আ র
ওয়াই মযাকনর সাকে েো বকলমেল। মেন্তু ই্টারেম অফ েরকত েুকল মগকয়মেল।
ই্টারেমটা অফ েকর থদবার কে এগুকলা থটমবকলর মদকে। এই সময়
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ই্টারেম েো বকল উ ল। গলা থবক্টা থবমগকনর। থস বলল, ‘এমক্সকলমে এখন
আমাকদর মে েরণীয়?’
বুকমদীন মবল্লাহ মনক র মকনই হাসল। তাহকল আ র ওয়াই মযানও
ই্টারেম অফ েকর থদয়মন।
বুকমদীন মবল্লাহ ই্টারেম অফ েরার ে হাত বামেকয়ও হাতটা থটকন
মনল। তার থেৌতুহল হকলা, আ র ওয়াই মযান মে উত্তর থদয় থদখা যাে।
গলা থোনা থগল আ র ওয়াই মযাকনর। মতমন বলকেন, ‘সািামসমার
ঘটনা থোন মদকে গোকি আমম ামন না। মমমন-সাব যমদ আহমদ মুসার হাকত
যায়, তাহকল মবপেনে পমরমস্থমতর সৃমষ্ট হকব। েুটমনকের দমললগুকলা পাওয়ার
পর আমাকদর বতমমান প্রধান লক্ষযটা অ মন হকয়কে। আপাতত সাও থতারাহকত
আমাকদর ো থনই।’
‘বন্দীকদর স্থানাির?’ বলল থবক্টা থবমগন।
‘বন্দীরা থযখাকন আকে, থসখাকনই তাকদর েবর হকব। আমরা যাবার
সময় গযাস মসমল্ডাকরর লেটা আনলে েকর মদকয় যাকবা। আমরা দ্বীপটা তযাগ
েরার আকগই ওরা সবাই লাে হকয় যাকব।’ আ র ওয়াই মযান বলল।
‘এমক্সকলমে আমরা মে আ ই দ্বীপ োেমে?’ বলল থবক্টা থবমগন।
‘হ্াাঁ, সূকযমাদকয়র আকগই।’ আ র ওয়াই মযান বলল।
আ র ওয়াই মযাকনর পমরেল্পনা শুকন উকদ্বগ-আতংকে পাংগু হকয়
উক মেল বুকমদীন মবল্লাহর মুখ। এমন মেেু ঘটকব বুকমদীন মবল্লাহ ানত, মেন্তু
থসটা এত তাোতামে ঘটকব এটা োবকত পাকরমন। থোন প্রস্তুমতরও সময় তার
থনই। তাহকল মে আ র ওয়াই মযাকনর পমরেল্পনাই সফল হকব!
পরক্ষকণই বুকমদীন মবল্লাহর মুখ েক ার হকয় উ ল। মেেু েরকত হকব।
মেন্তু মে েরকব? টুইন টাওয়াকরর দমলল আ র ওয়াই মযাকনর হস্তগত হওয়ার
খবর োমাল সুলাইমানকদর থদয়ার অ ুহাকত থস তাকদর োকে এই সংকেত
থপৌোকত থ কয়মেল থয, মুমক্তর এেটা উপাকয়র লকক্ষয থস ো েরকে, তারা থযন
প্রস্তুত োকে। মেন্তু এই ো েরার আর সময় থোোয়? মেন্তু তবু তাকে মেেু
েরকত হকব।
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উক দাাঁোল বুকমদীন মবল্লাহ। তার আকগ থস ই্টারেম বন্ধ েকর
মদকয়কে।
বুকমদীন মবল্লাহ থবমরকয় একস ড্রইং রুকম বসল। ম িা তখন রকেকটর
গমতকত ঘুরপাে খাকি তার মাোয়। এই সময় হ াৎ তার মকন পেল থসমদন থস
থবক্টা থবমগকনর থষ্টার থেকে মসগাকরকটর লাইটার সাইক র এেটা লযাসার োটার
ুমর েকরকে। থসটা তার এখুমন দরোর।
োবনার সাকে সাকেই বুকমদীন মবল্লাহ েুটল তার ঘকরর মদকে। ঘকর মগকয়
থস লুমেকয় রাখা লযাসার োটারটা পকেকট পুরল। থটমবকল বকস দ্রুত এেটা
ম রকুকট মলখল, ‘আহমদ মুসা সম্ভবত হারতা দ্বীপ থেকে এখন সাও থতারাকহর
পকে। মেন্তু অকপক্ষার সময় থনই। সাও থতারাহকত আগামীোকলর সূকযমাদয় ঘটকব
না। দ্রুত প্রস্তুত থহান।’ থলখা থেকষ ম রকুটমট মুকে লযাসার োটাকরর পযাকেকট
ঢুোল।
তারপর থদৌকে মফকর এল আ র ওয়াই মযাকনর ড্রইং রুকম। থস সময়
থবক্টা থবমগনও ড্রইংরুকম প্রকবে েরল।
বুকমদীন মবল্লাহকে থদকখই থবক্টা থবমগন বকল উ ল, ‘ লুন োমাল
সুলাইমানকদর োকে। হাকত সময় খুব েম।’
‘সময় েম থেন?’ েৃমত্রম মবস্মকয়র সুকর বকল উ ল বুকমদীন মবল্লাহ।
‘ম মনসপত্র পযাে েরকত নামকত হকব এখমন। মূলযবান ইকলক্ট্রমনে
যন্ত্রপামত থতা থফকল যাওয়া যাকব না। অবশ্য ওকদর বকল মদকয়মে, ওরা সবমেেু
গুমটকয় থনয়া ও পযাে েরা শুরু েকর মদকয়কে। লুন।’ বকল হাাঁটা শুরু েরল মতন
তলায় ও ার মসাঁমের মদকে থবক্টা থবমগন।
‘বুঝলাম না মম. থবমগন। থোোও যাকিন নামে? হাাঁটকত হাাঁটকত বলল
বুকমদীন মবল্লাহ থ াাঁকট েৃমত্রম হামস থটকন।
‘সবই থদখকত পাকবন। আপমনও যাকিন। েকয়ে ঘণ্টার মকধযই আমরা
দ্বীপ োেমে।’ বলল থবক্টা থবমগন।
‘দমললগুকলা হস্তগত হকয়কে। আসল ো হকয়কে। আপাতত দ্বীকপ থোন
ো থনই।’ এেটু থেকম পুনরায় বকল উ ল থবক্টা থবমগন।
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েৃমত্রম আনন্দ প্রোে েকর বুকমদীন মবল্লাহ বলল, ‘তাহকল আ ই যাত্রা
েরকত পারমে! অকনে ধেবাদ এ মসোকির কে।’
তৃতীয় তলায় উক এল তারা।
তৃতীয় তলায় দুমট মসাঁমে ঘর, এেটা মবোল থষ্টার রুম বাকদ থগাটাটাই
বন্দীকদর বযারাে। দুমট মসাঁমের এেমট লি। লি মসাঁমেমট এেতলার লযাম্ডং
রুম, দুতলার আ র ওয়াই মযাকনর অমফস হকয় মতন তলা মদকয় োকদ কল
থগকে। মদ্বতীয় মসাঁমেমট এেতলার রক্ষী বযারাে থেকে দুতলার প্রোসমনে অমফস
হকয় মতনতলায় কল থগকে। মতনতলার এই মসাঁমে ঘকরই বন্দী বযারাকে প্রকবকের
মবোল মসংহ দর া। থলাহার ততরী।
থবক্টা থবমগন তালা খুকল বন্দীখানায় প্রকবে েরল।
থবক্টার থপেকন থপেকন প্রকবে েরল বুকমদীন মবল্লাহ।
মতন তলার োদ প্রায় পকনর মফট উাঁ ু। মেন্তু বন্দীখানার োদ ৭ ফুকটর
থবমে নয়। এ োকদর উপকর ৮ ফুট উাঁ ু বন্দীখানা আোকরর মবোল হলঘর নানা
যন্ত্রপামতকত াসা। যন্ত্রপামত অকনেগুকলার সাকেই বন্দীখানার সংকযাগ আকে।
বন্দীখানার বন্দীকদর থসল। থসল না বকল ওগুকলাকে খাাঁ া বলাই োল।
তকব পামখর খাাঁ ার মত নয়। পামখর খাাঁ া পামখর তুলনায় অকনেগুণ বে হয়। মেন্তু
বন্দীকদর খাাঁ া বন্দীকদর থ কয় থোট।
থবক্টা থবমগন এগুকলা োমাল সুলাইমাকনর খাাঁ ার মদকে।
োমাল সুলাইমানসহ সাত থগাকয়ন্দার খাাঁ া এেই সামরকত পরপর।
োমাল সুলাইমাকনর পর ওসমান আেুল হামমদ। তারপর অোেরা।
থবক্টা থবমগন মগকয় দাাঁোল োমাল সুলাইমাকনর খাাঁ ার োোোমে।
বলল, ‘মম. মবল্লাহ যা বলার, তাোতামে তা থসকর থফল।’
বুকমদীন মবল্লাহ থবক্টা থবমগনকে োমেকয় োমাল সুলাইমাকনর খাাঁ ার
এেদম পাকে মগকয় দাাঁোল।
‘মম. বুকমদীন মবল্লাহ ইমতহাস র নার েতদূর এগুকলন?’ খাাঁ ার থেতকর
েসে হকয় বকস োো োমাল সুলাইমান বলল বুকমদীন মবল্লাহকে। তার থ াকখমুকখ তীব্র ঘৃণা ও মবদ্রুপ।
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‘ইমতহাস সৃমষ্টর থেষ অধযাকয় থপৌকেমে। বযাংকের েট থেকে
েুটমনকের টুইনটাওয়ার সংিাি সব দমলল-দস্তাকব আ র ওয়াই মযান আ
মনকয় একসকেন।’ বলল বুকমদীন মবল্লাহ।
‘ ামতর পরা কয়র মধয মদকয় আপনার মবর্শ্াসঘাতেতার য় হকলা, এই
হকলা আপনার ইমতহাকসর থেষ অধযায়।’ োমাল সুলাইমান বলল।
‘হ্াাঁ মম. োমাল সুলাইমান, এটা আমার ইমতহাকসর থেষ অধযায়, মেন্তু
থেষ েো নয়।’ বকল বুকমদীন মবল্লাহ থবক্টা থবমগকনর মদকে মফকর বলল, ‘ লুন,
মম. ওসমান আেুল হামমদকে এবার সুখবরটা থদই।’
‘আসুন।’ বকল থবক্টা থবমগন ঘুকর দাাঁমেকয় ওসমান আেুল হামমকদর
খাাঁ ার মদকে হাাঁটকত লাগল।
এই সুকযাকগরই অকপক্ষা েরমেল বুকমদীন মবল্লাহ। থস দ্রুত পকেট থেকে
লযাসার বীকমর বক্সমট থবর েকর োমাল সুলাইমাকনর খাাঁ ায় ঢুমেকয় মদকয় হাাঁটকত
শুরু েরল।
েকয়ে ধাপ এমগকয়ই বুকমদীন মবল্লাহ থবক্টা থবমগনকে লক্ষয েকর বলল,
‘একে একে বলা আর নয়। দাাঁোন। আমার গলায় যকেষ্ট থ ার আকে। এেসকি
সবাইকে ামনকয় থদই। ’
বকল বুকমদীন মবল্লাহ থদৌকে মগকয় খাাঁ াগুকলার মাঝ বরাবর এে
ায়গায় মগকয় ম ৎোর েকর উ ল, ‘সাত থগাকয়ন্দা শুনুন। টুইনটাওয়ার সম্পমেমত
আপনাকদর সব দমলল এখন আ র ওয়াই মযাকনর হাকত। বযাংকের েট থেকে
আ মতমন এগুকলা মনকয় একসকেন। আপনারা এখন এে মবগ ম করা। আ
রাকতই এে ইমতহাকসর সমামপ্ত ঘটকে। নতুন ইমতহাস পযমি গুডবাই।’
বুকমদীন মবল্লাহ ও থবক্টা থবমগন থবমরকয় এল বন্দীখানা থেকে।
মফকর এল বুকমদীন মবল্লাহ তার ঘকর। দর া লামগকয় মদকয় থস আসন্ন
পমরমস্থমতর কে মনক কে প্রস্তুত েরার ো শুরু েকর মদল। খাকটর থফাম তুকল
থফকল তার তলা থেকে েয়মদন ধকর আমমস থষ্টার থেকে ুমর েরা ড ন দুকয়ে
মরেলবার থবর েরল। হ্া্ড বযাকগ পুরল থস মরেলবারগুকলা।
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সব ম ে াে েকর মবোনায় বসল থস। হাতঘমের মদকে তাোল। থদখল
রাত থপৌকন এেটা। রাত এেটার মদকে থবরুকব থস। প্রধান ো হকব অস্ত্রগুকলা
োমাল সুলাইমানকদর হাকত থপৌোকনা।
থদহটা এেটু মবোনায় রাখল বুকমদীন মবল্লাহ। তার দর ায় নে হকলা
এসময়। বুকমদীন মবল্লাহ তাোতামে উক হ্া্ড বযাগটা আোকল সমরকয় থরকখ
দর া খুকল মদল। দর া খুলকতই দর ার ফাাঁকে আটোকনা এেটা োগ মনক
পকে থগল। মেন্তু দর ার বাইকর োউকেই থদখল না।
বুকমদীন মবল্লাহ তাোতামে োগ টা তুকল মনকয় দর া লামগকয় মদল।
দাাঁমেকয় দাাঁমেকয়ই োগ টার োাঁ খুলল। এেটা ম ম । েকয়ে লাইন
থলখা। পেল থস, ‘মপ্রয় সাংবামদে, আপমন যকেষ্ট বুমেমান। সবই বুঝার েো।
তবু বলমে, WFA সম্পকেম বা তার থলােকদর পমর য় সম্পকেম সামাে মেেু াকন
এমন বাইকরর থোন বযমক্তকেই বাাঁ কত থদয়া হয় না। আপনার সাবধান হওয়ার
সময় কল যাকি।’
ম ম টা পকে থ াাঁকট এেটা হামস ফুকট উ ল বুকমদীন মবল্লাহর। স্বগতেকে
অফুট স্বকর বলল, ‘তুমম থে ামন না বন্ধু। আল্লাহ থতামার মিল েরুন। তুমম
থ কন রাখ বন্ধু, থয মুহূকতম আমম আ র ওয়াই মযাকনর প্রস্তাকব রা ী হকয়মে, থস
মুহূতম থেকেই আমম ামন তার ো থেষ হবার পর আ র ওয়াই মযান আমাকে
বাাঁম কয় রাখকব না। এমমনকতই থতা তারা আমাকে মারকতা, তাই আমম বাাঁ ার ও
বাাঁ াবার থ ষ্টা েকর মরকত থ কয়মে।’
আবার ঘমের মদকে তাোল বুকমদীন মবল্লাহ। থদখল এেটা বা কত দে
মমমনট বামে।
মবোনায় আবার গা এমলকয় মদল বুকমদীন মবল্লাহ।

বুকমদীন মবল্লাহ ও থবক্টা থবমগন বন্দীখানা থেকে থবমরকয় থযকতই
োমাল সুলাইমান থোট লযাসার বক্সমট খুকল থফলল। খুলকতই থবমরকয় পেল
গুলাগ থেকে টুইনটাওয়ার

160

ম ম টা। থসই সাকে ন র পেল লাইটার সাইক র লযাসার োটাকরর উপর।
থদকখই বুঝকত পারল ওটা লযাসার োটার। থ াখ দুমট তার উজ্জ্বল হকয় উ ল
আনকন্দ। তাোতামে খুলল ম ম টা। পেল। ম ম টা পকে আনকন্দ থনক উ ল তার
মন। আহমদ মুসা সাও থতারাহ আসকে থ কন। মেন্তু ম ম র পরবতমী েকয়েমট
লাইন তাকে উমদ্বগ্ন েকর তুলল। আগামীোল সাও থতারাহকত সূকযমাদয় ঘটকব নাএর অেম তার োকে পমরষ্কার থয, আ কের রাতই তাকদর থেষ রাত। সূকযমাদকয়র
আকগই তাকদর হতযা েরা হকব। বাাঁ ার কে থ ষ্টা েরার সময় খুব েম। দ্রুত
তাকদর এ কে প্রস্তুত হকত হকব। বুকমদীন মবল্লাহ তাকদরকে প্রস্তুত হবার কেই
লযাসার োটার সরবরাহ েকরকে। মবমস্মত হকলা থস, টুইনটাওয়ার সংিাি দমলল
আ র ওয়াই মযানকদর হাকত তুকল থদয়ার মত সবমনাে েকর আবার আমাকদর
বাাঁ াবার থ ষ্টা থেন? দমললগুকলা তার োকে গুরুত্বপূণম নয়। যাে। আল্লাহ থয
সুকযাগ মদকয়কেন তার সদ্বযবহার েরা প্রকয়া ন।
োমাল সুলাইমান তাোল ওসমান আবদুল হামমকদর মদকে। ওসমান
আবদুল হামমদ থেৌতুহলী থ াকখ তামেকয়মেল োমাল সুলাইমাকনর মদকে।
বুকমদীন মবল্লাহর লযাসার বক্সমট োমাল সুলাইমাকনর খাাঁ ায় থদবার সময় থস
থদকখমেল।
োমাল সুলাইমান ম ম টা ও লযাসার োটার ওসমান আবদুল হামমদসহ
সবাইকে থদমখকয় ইংমগকত বলল, অমবলকব তাকদর মুক্ত হকত হকব।
োমাল সুলাইমান োক থলকগ থগল। হাত ও পাকয়র থ ইন ও থবমে োটা
েকয়ে থসকেক্ড হকয় থগল। তারপর খাাঁ ার লে থেকট মুহূকতমই খাাঁ া থেকে
থবমরকয় এল।
খাাঁ া থেকে থবমরকয় োমাল সুলাইমান লযাসার োটার ওসমান আবদুল
হামমদকে মদকয় এল। ওসমান আবদুল হামমদ মুক্ত হকয় লযাসার োটারটা মদকয়
এল তার পাকের আবদুল্লাহ আল ফারুেকে।
এইোকব থদে ঘণ্টার মকধয ২০৭ ন বন্দীর সবাই মুক্ত হকয় থগল।
সবাই মুক্ত হবার পর োমাল সুলাইমানরা সাত ন থেখুল ইসলাম
আহমদ মুহািাদকে সাকে মনকয় পরামেম েরল। োমাল সুলাইমান বলল,
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‘আমাকদর বন্দীখানার থেতকরর সব দৃশ্য মনশ্চয় মটমে েযাকমরার মাধযকম মমনটর
েরা হকি, তাই থয থোন সময় আমাকদর উপর আিমণ হকত পাকর। ওমদকে
আহমদ মুসা সাও থতারাহকত েখন থপৌেকব আমরা ামন না। এই অবস্থায়
আমাকদর েরণীয় মে?’
োমাল সুলাইমাকনর সাকের েয় ন এেই ধরকনর মত প্রোে েরল থয,
‘ওরা আিমকণ আসার আকগই আমাকদরই আিমকণ যাওয়া দরোর। যুে েরার
মকধযই আমাকদর বাাঁ ার সম্ভাবনা আকে। মরকত হকল যুে েকরই আমরা মরব।’
থেখুল ইসলামও অনুরূপ মত প্রোে েরল।
োমাল সুলাইমান অবমেষ্ট সবাইকে ডােল। পমরমস্থমত বুঝকতই সবাই
বকল উ ল, ‘মরকত হকল যুে েকর আমরা মরব।’
অস্ত্র মহকসকব সবাই থ নগুকলাকে কুমেকয় মনল।
োমাল সুলাইমানকদর সাত কনর থনতৃকত্ব ২০৭ নকে ৭মট গ্রুকপ োগ
েরা হকলা।
ম ে রাত দুটার সময় োমাল সুলাইমাকনর থনতৃকত্ব প্রেম গ্রুপমট অগ্রসর
হকলা বন্দীখানার দর ার মদকে। তাকদর থপেকন অে গ্রুপগুকলা সামরবেোকব
অগ্রসর হকলা দর ার মদকে।
োমাল সুলাইমান লযাসার বীম মদকয় দর ার লে থেকট থফলল।
োটা থেষ ম ে এই সময় দর ায় নে হকলা। পরপর মতনবার নে েরার
েে অকেরাও শুনকত থপকয়কে। োমাল সুলাইমাকনর েয় বন্ধু এমগকয় এল তার
োকে। ওসমান আবদুল হামমদ বলল মফসমফকস েকে, আমার মকন হয় আ র
ওয়াই মযাকনর থলাে হকল দর ায় নে না েকর দর া খুকল থফলত। োরণ
তাকদর োকে ামব আকে। আমাকদর থোন মমত্র মাকন বুকমদীন মবল্লাহই নে েরকত
পাকর। থলসার োটার বযবহার েকর আমরা মুক্ত হকবা এবং আমরা দর া খুলকত
পারব, এটা শুধু থসই াকন। আর থদখ ম ে সমকয়ই থস নে েকরকে।’
ওসমান আবদুল হামমকদর যুমক্ত সবাই সমেমন েরল।
ম ে এই সময় আবার থসই এেই মনয়কম নে হকলা দর ায়। পরপর
মতনবার।
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এবার োমাল সুলাইমানও থসই এেই মনয়কম নে েরল দর ায়। সংকগ
সংকগ বাইকর থেকেও থস মনয়কম নে হকলা।
োমাল সুলাইমান দর া খুকল থফলল।
দর ার বাইকর এেটা বযাগ হাকত দাাঁমেকয় বুকমদীন মবল্লাহ।
দর া খুকল থযকতই সালাম মদল বুকমদীন মবল্লাহ োমাল সুলাইমানকদর
লক্ষয েকর।
সালাম মদকয়ই উত্তকরর অকপক্ষা না েকর োমাল সুলাইমানকদর মদকে
দুধাপ এমগকয় বযাগটা তার মদকে তুকল ধকর বলল, ‘একত ২৪মট মরেলবার আকে।’
োমাল সুলাইমান বযগমট মনকয় তাোতামে থেতকর ঢুকে থগল।
তাোতামে মরেলবারগুকলা বণ্টন েকর থফলল।
তারপর দর ার বাইকর একস বলল, ‘মম. মবল্লাহ আমরা প্রস্তুত।’
এ সময় প্র - গুলী-কগালার েে থেকস এল।
উৎেণম হকলা বুকমদীন মবল্লাহ। বলল, ‘এই েে মন তলা থেকে আসকে।
মে বযাপার আমম এেটু শুকন আমস। আপনারা এখাকনই দাাঁোন।’ উমদ্বগ্ন েে
বুকমদীন মবল্লাহর।
বুকমদীন মবল্লাহ থবমরকয় থগল ঘর থেকে। েুটল থস থদাতলার মদকে।
দুতলার মসমের থগাোয় থস থদখা থপল থবক্টা থবমগকনর। থবমগনকে
থদকখই বুকমদীন মবল্লাহ বকল উ ল, ‘মে ঘকটকে মন তলায়? থগালাগুলী থেন?’
বুকমদীন মবল্লাহর প্রকশ্নর উত্তর না মদকয় থবমগন বকল উ ল, ‘আমম
থতামাকে খুাঁ মে। ল এমক্সকলমে থতামাকে থডকেকেন।’
‘থোোয় মতমন?’ বলল বুকমদীন মবল্লাহ।
‘মতন তলার োকদ, থহমলেোকর। তুমম তাোতামে মফরকত াি তাই
থতামাকে মনকয় যাকবন মতমন।’
বকলই থস তার থপেকন দাাঁোকনা হাইম হারক লকে বলল, ‘তুমম বুকমদীন
মবল্লাহকে এমক্সকলমের োকে মনকয় যাও। আমম আসমে।’
‘আপমন থোোয় যাকিন?’ বুকমদীন মবল্লাহ ম োসা েরল থবমগনকে।
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‘আমম মতন তলা থেকে আসমে। তুমম যাও।’ বকল থস মসাঁমে থেকে উ কত
লাগল মতন তলার মদকে।
বুকমদীন মবল্লাহ হাইম হারক কলর থপেন থপেন লি মসাঁমের মদকে
লল।
মসাঁমের োোোমে মগকয় বুকমদীন মবল্লাহ েমকে দাাঁোল। বলল হাইম
হারক লকে লক্ষয েকর, ‘শুনুন, আমার এেটু ো আকে। আমম আসমে।’
বাকঘর মত ঘুকর দাাঁোল হাইম হারক ল। তার হাকত মরেলবার। বলল,
‘মম. মবল্লাহ থপেন মদকে এে পা থগকল গুলী েরব। নষ্ট েরার মত এে থসকে্ডও
সময় থনই। আসুন।’
হাইম হারক কলর এই বযবহাকর প্রেকম মবমস্মত হকলও বুকমদীন মবল্লাহ
েীঘ্রই বুঝল থয থস োযমত বন্দী এবং তাকে থোোয় মনকয় যাকি তাও থস বুঝল।
বুকমদীন মবল্লাহ সামকন পা বাোল। হাইম হারক ল মফকর দাাঁমেকয় হাাঁটকত
শুরু েরল।
েক্ত হকয় উক কে বুকমদীন মবল্লাহর মুখ। পকেট থেকে মরেলবার থবর
েকর গুলী েরল হাইম হারক লকে। মকন মকন বলল, এে তলায় মে ঘটকে তা
এরা লুোকি। ধরা পো থেকে রক্ষার কে মনক কদরকে মনক রাই হতযা েরকে
মে? থবক্টা থবমগন থেন মতন তলায় থগল তাও থস বুকঝকে। ীবনঘামত গযাস
থেকে থস হতযা েরকত থগকে বন্দীকদর। অেমদকে আ র ওয়াই মযান মনশ্চয়
পালাকি। বুকমদীন মবল্লাহকে থেন থহমলেোকর তুলকত ায় তাও তার অ ানা
নয়।
মাোয় গুলী থখকয় হাইম হারক ল মসাঁমের থগাোয় আেকে পকেকে।
বুকমদীন মবল্লাহ েুটল মতন তলায় বন্দীখানায় উ ার মসাঁমের মদকে।
বুকমদীন মবল্লাহ যখন মতন তলায় উ ার মসাঁমের োোোমে, তখন থস
থদখল থবক্টা থবমগন মতন তলার মসাঁমে থেকে থবোকলর মত মনেকে থনকম এগুকি
তার আমমস রুকমর মদকে। তার োকন থমাবাইল ধরা, েো বলকে থস। মরেলবার
বামগকয় বুকমদীন মবল্লাহ এগুকলা তার থপেকন। শুনকত লাগল থস থবমগকনর েো,
‘এমক্সকলমে স্যমর, আমম মতন তলার গযাস টযাংকের োকে থযকত না থপকর যামি
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আমমস থষ্টাকর, থসখাকনও পটামসয়াম সাইনাকয়ড গযাকসর এেটা টযাংে আকে।
স্যার ওটার মুখটা খুকল মদকয়ই আমম আসমে।’
এেটু থেকম ওপাকরর েো শুকনই থবমগন আবার বকল উ ল, ‘ওরা
মেোকব বন্দীদো থেকে মুক্ত হকলা, মেোকব বন্দীখানা থেকে থবমরকয় এল মেেুই
বুকঝ আসকে না এমক্সকলমে।’
আবার মনরবতা। ওপাকরর েোর উত্তকরই থস আবার বকল উ ল,
‘বুকমদীন মবল্লাহকে হাইম হারক কলর সাকে আপনার োকে পাম কয়মে। বুঝকত
পারমে না থেন এতক্ষণ থপৌেল না? অবশ্য এেটা গুলীর আওয়ার ওমদে থেকে
থপকয়মে এমক্সকলমে।’
পুনরায় মুহূকতমর কে এেটু মনরব হকয়ই আবার বকল উ ল, ‘আপমন
োবকবন না এমক্সকলমে, সাইনাকয়ড গযাকসর প্রসারণ গমতটা প্রেম দুমতন মমমনট
েম োেকলও পকর অতযি দ্রুত গমতকত েমেকয় পকে োকে। থগাটা মবমর্ল্ং েোর
েরকত ১ মমমনটও লাগকব না। এ মবমর্ল্ং এর থোন মানুষ থোন থপাোমােেও
বাাঁ কব না এমক্সকলমে। আপমন মনমশ্চত োকেন।’
থমাবাইল তার থনকম এল োন থেকে। থমাবাইল পকেকট থরকখ আমমস
রুকমর দর ার মদকে থস হাত বাোল। দর ায় মডম টাল লে। লকের মডম টাল
থবাকডমর অংেগুকলার উপর দ্রুত তার ত ন
ম ীর থটাো পেকত লাগল।
পরবতমী মুহূকতমই তার হাতটা থনকম এল দর ার হাতকল।
লে খুকল দর া এখন থস খুলকে। আতংমেত েমম্পত বুকমদীন মবল্লাহ
আর সময় মদল না তাকে। তার ত ন
ম ী থ কপ ধরল তার মরেলবাকরর মিগাকর।
থসই এেইোকব মাোয় গুলী থখল থবক্টা থবমগন। দর ার উপকরই পকে
থগল তার লাে।
পাকেই মসাঁমেকত পাকয়র েে শুকন থ াকখর পলকে মরেলবার ঘুমরকয় মনল।
মেন্তু মিগার থটপার আকগই থদখল োমাল সুলাইমানরা েকয়ে ন মরেলবার
হাকত থনকম আসকে।
বুকমদীন মবল্লাহ মেেু বলার আকগই োমাল সুলাইমান বকল উ ল,
‘ধেবাদ মম. মবল্লাহ, এই থবমগন মতন তলায় মগকয়মেল। আমাকদর থটর থপকয়ই
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মফকর একসকে। আমরা ম ে েরলাম থস যখন আমাকদর থটর থপকয়কে এখন এর
মপেু থনয়া দরোর।’ েোটুকু থেষ েকরই আবার উকত্তম ত েকে বকল উ ল,
‘মনক মে ঘকটকে? মেেু ানকত পারকলন?’
‘ ানকত একস প্রায় বন্দী হকয়মেলাম। আমাকে থ ার েকর এে ন মনকয়
যামিল মতন তলার োকদ থহমলেোকর থতালার ে আ র ওয়াই মযাকনর
োকে। আমম তাকে হতযা েকর এমদকে একসই থদখকত থপলাম থবক্টা থবমগনকে।
থস যামিল আমমস রুকম সাইনাকয়ড গযাকসর টযাংে খুকল মদকত এ মবমর্ল্ং-এর
সবাইকে থসকেক্ডর মকধয থমকর থফলার কে। আল্লাহ রক্ষা েকরকেন’। বলল
বুকমদীন মবল্লাহ।
েো থেষ েকর এেটা দম মনকয়ই আবার বকল উ ল বুকমদীন মবল্লাহ,
‘আ র ওয়াই মযাকনর েমবযাট বামহনীর বযারাে মন তলায়। ওকদর সংখযা প্রায়
পঞ্চাকের মত। আমম বুঝকত পারমে না ওকদর মে হকলা? উপকরও থেউ আসকে
না।’
‘বুঝা যাকি দুপকক্ষর মকধয থগালাগুলী হকি। আহমদ মুসারা একস
থপৌেল মেনা! লুন ওমদকে যাই।’ বলল োমাল সুলাইমান।
সমবত মফকর থপল থযন বুকমদীন মবল্লাহ। উৎসাকহর সাকে বলল, ‘ম ে,
হকত পাকর। থবাধ হয় এই োরকণই আ র ওয়াই মযান পালাকি। আর মনক মে
হকি এ বযাপারটা থ কপ যাকি।’ এে তলার মসাঁমের মদকে েুটকত েুটকতই
েোগুকলা বুকমদীন মবল্লাহ বলল।
বুকমদীন মবল্লাহর সাকে েুটমেল োমাল সুলাইমানরা সবাই।
‘সবাই শুকয় পে–ন, আ র ওয়াই মযাকনর তসেরা ওরা...........।’
মসাঁমুের লযাম্ডং-এর উপকর শুকয় পেকত পেকত ম ৎোর েকর উ ল বুকমদীন
মবল্লাহ।
োমাল সুলাইমানরাও শুকয় পকেমেল লযাম্ডং ও থপেকনর েমরকডাকর।
মসাঁমে থেকে এে ঝাাঁে গুলী এল উপর মদকে। গুলীগুকলা বুকমদীনকদর
মাোর উপর মদকয় মগকয় থপেকনর থদয়াকল আঘাত েরকত লাগল।
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বুকমদীন মবল্লাহ ও োমাল সুলাইমানরাও হাত বামেকয় মসাঁমে লকক্ষয গুলী
ালাকত শুরু েকরকে।
দুপক্ষই আন্দাক গুলী েরকে।
গুলী লকতই োেল।
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৬
আ র ওয়াই মযাকনর পলায়নরত থলােকদর ধাওয়া েকর দুতলায় উ ার
মসাঁমের থগাোয় থপৌেকতই শুনকত থপল মসাঁমেকত থগালাগুলীর েে।
আহমদ মুসা েমকে দাাঁোল। তার হাকত থষ্টনগান। থস থসামফয়া সুসান ও
পলা থ ানসকে দাাঁে েরাল হাকতর ইোরায়। বলল, ‘মসাঁমেকত দুপকক্ষর মকধয গুলী
হকি। বুঝা যাকি এেপক্ষ আ র ওয়াই মযাকনর থলােরা মেন্তু অেপকক্ষ োরা
গুলী গুলী েুেকে?’
মবমস্মত হকলা আহমদ মুসা।
এটা এেটা নতুন পমরমস্থমত।
এ পযমি সময়টা তাকদর োলই থগকে।
আহমদ মুসাকদর থোনই অসুমবধা হয়মন সাও থতারাহ দ্বীকপর মমমনসাকবর লযাম্ডং থপাটম খুাঁক থপকত।
সাও থতারাহর পমশ্চম প্রাকির থসই ংগল ঢাো খামে মদকয় যখন মমমনসাব প্রকবে েরমেল, তখন আহমদ মুসা এযারনকে লক্ষয েকর বকলমেল, ‘ধেবাদ
এযারন, সমতযই এই খামেটা খুাঁক থপকত েকয়ে ঘণ্টা নয় েকয়ে মদন হয়কতা থলকগ
থযত। থতামাকে থমাবারেবাদ।’
এযারন আহমদ মুসাকদর এে ন হকয় মগকয়মেল। সাও থতারার সাগকর
মমমন-সাব আসার পর এযারন বকলমেল আহমদ মুসাকে, শুধু আপনাকদর সাহাযয
নয় আহমদ মুসা, আপনার ধমমও আমম গ্রহণ েরার মসোি মনকয়মে। আপনারা
আমার থ াখ খুকল মদকয়কেন। মকন হকি, এই প্রেম আমম প্রেৃত মানুষ থদখলাম,
যারা মানুষকে োকলাবাকস এবং নীমতকবাধকে সবার উকধম স্থান থদয়।
মমমন-সাব রাত থদেটায় লযা্ড েকরমেল থপাকটম। মমমন-সাকবর েনকিাল
রুম অপাকরট েরমেল এযারন। তার পাকে হাসান তামরে ও আহমদ মুসা।
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থপাকটম লযা্ড েরার পর মমমন-সাকবর গযাংওকয় মগকয় থসট হকয়মেল
থপাকটমল প্রকবে-দর ায়। বকল উক মেল এযারন, ‘মম. আহমদ মুসা সািামসমায়
দর া খুকলমেকলন থেতর থেকে, মেন্তু এখাকন খুলকত হকব বাইকর থেকে। মকন
েরুন আমম থনই, এখন মে েরকবন থদখকত াই।’
আহমদ মুসা বকলমেল, ‘থসটা দর ার মডম ট থদকখ বলব। মেন্তু তার
আকগ বল, আমরা মটমে িীকন থেতকরর মমনটমরং পামি না, ওরা থেতর থেকে
আমাকদর থদখকে মেনা?’
ম িার প্রোে ঘকটমেল এযারকনর থ াকখ-মুকখ। োবমেল থস। এেটু পর
আহমদ মুসার মদকে তামেকয় বকলমেল, ‘বযাপারটা রহস্য নে। মকন হকি,
থেতকর মমনটমরং-এর ো টাই বন্ধ আকে। এই োরকণ আমরা থেতকরর মেেু
থদখকত পামি না। আমরা থেতকরর মেেু থদখকত না থপকল তারাও আমাকদর মেেু
থদখকত পাকব না। মেন্তু এ রেম থতা হবার েো নয়। এখানোর থস্িাল েনকিাল
খুবই েমক্তোলী। মব্বে ঘণ্টা থখালা োকে।’
‘বযাপারটা অবশ্য ম িার। মেন্তু আপাতত আমাকদর কে োল হকয়কে।
আমরা মনমশ্চকি মুে েরকত পারব।’ বকলমেল আহমদ মুসা।
েো থেষ েকরই ই্টারেকমর থবাতাম মটকপ থসামফয়া সুসানকে লক্ষয
েকর বকলমেল, ‘সুসান তুমম ও পলা প্রস্তুত হকয় গযাংওকয়র মুকখ যাও। হাসান
তামরে মমমন-সাকবর দাময়কত্ব োেকব। আমম ও এযারন আসমে।’
ই্টারেম থেকে ঘুকর তামেকয়মেল আহমদ মুসা এযারকনর মদকে।
বকলমেল, ‘এযারন তুমম মনক মগকয় আমমস থষ্টার থেকে আমাকদর ার কনর অস্ত্র
বাোই ের। আমম আসমে।’
সংকগ সংকগ এযারন থবমরকয় থগল।
এযারন কল থগকল হাসান তামরে বকলমেল, ‘োইয়া আপনার সাকে আমম
থগকল োকলা হকতা না?’
‘হকতা, মেন্তু মমমন-সাব ও েনকিাল রুকমর দাময়ত্ব োকে মদকয় যাব।
এযারনকে এই পমরমাণ মবর্শ্াকসর সময় এখনও আকসমন, তাোো থযাগযতাও
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পরীক্ষা েকর থদখা হয়মন। এই দাময়কত্ব সুসানকদরও রাখা যায় না। সবমেেুর
পকরও তারা থমকয় মানুষ।’
‘ম ে আকে োইয়া। আপনার মসোিই ম ে।’ বকলমেল হাসান তামরে।
‘ধেবাদ হাসান তামরে। মমমনট দকেে থদখকব। এর মকধয যমদ মমনটমরং
ো শুরু না েকর, তাহকল তুমম সেস্ত্র হকয় গযাংওকয়র মুকখ একস দাাঁোকব। ওরা
পালাকত াইকল মমমন-সাব দখল েরা ওকদর কে অপমরহাযম হকয় দাাঁোকব। মমমনসাব রক্ষা েরা আমাকদর কে অপমরহাযম।’
বকলই আহমদ মুসা মনক নামার কে থবমরকয় একসমেল েনকিাল রুম
থেকে।
আহমদ মুসা এযারনকে সাকে মনকয় গযাংওকয়র মুকখ থপৌকে থদকখ
থসামফয়া সুসান ও পলা থ ানস গযাংওকয়র মুকখ দুপাকে দু ন অবস্থান মনকয়কে।
‘ধেবাদ সুসান ও পলা। থতামরা থগাটা রাস্তা আমাকদর মেক ন
সামমলকয়ে, এখন থবরুকত হকব লোই-এর ময়দাকন। থতামাকদর এে ন আমার
বাম, অে ন ডান হাত।’ সুসান ও পলা দু নকে লক্ষয েকর বকলমেল আহমদ
মুসা।
থসামফয়া সুসান আহমদ মুসাকে লক্ষয েকর বকলমেল, ‘অসংখয ধেবাদ
আপনাকে। আহমদ মুসা আমাকদর দাময়ত্ব থদয়ার থযাগয মকন েকরকেন, এটা
আমাকদর কে থগৌরকবর, মবকেষ েকর আহমদ মুসার মেক কনর দাময়ত্ব পাওয়া
অপমরসীম আনকন্দর। তকব সামকনর েো োবার আকগ আমম ানকত ামি মটমে
মমনটমরং থেতকরর অবস্থা সম্পকেম মে বলকে?’
‘মমনটমরং থডড সুসান।’ বকলমেল আহমদ মুসা।
‘তাহকল থেতরটা আমাকদর কে অন্ধোর, তাই মে?’ বকলমেল
থসামফয়া সুসান।
‘হ্াাঁ তাই।’ আহমদ মুসা বকলমেল।
‘তাহকল নাব, আমাকদর েমাক্ডা তে থমাতাকবে অগ্রসর হওয়ার
ষ্ট্রাকট ী আমাকদর পাটাকত হকব।’ বকলমেল থসামফয়া সুসান।
‘মে রেম?’ বকলমেল আহমদ মুসা।
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‘এেটা হকব অগ্রবামহনী, আকরেটা হকব মূল বামহনী। থযমন আমম হকবা
অগ্রবামহনী, আর আপমন অেকদর সাকে হকবন মূলবামহনী।’ সুসান বকলমেল।
‘তারপর?’ বকলমেল আহমদ মুসা।
‘অগ্রবামহনী পমরমস্থমতর সৃমষ্ট েরকব, আপমন পমরমস্থমতর থমাোমবলা
েরকবন।’ বকলমেল আহমদ মুসা।
‘মেন্তু অগ্রবামহনী যমদ আমম হই?’ বকলমেল আহমদ মুসা।
থহকস উক মেল থসামফয়া সুসান। বকলমেল, ‘মুলবামহনী তাহকল থে হকব?
আমম ও পলা মূল দাময়ত্ব পালকনর অকযাগয। আমরা ঘটনা সৃমষ্ট েরকত পামর, ঘটনা
সামাল থদয়ার সামেম আমাকদর থনই। এটা আপমন পাকরন।’
গম্ভীর হকয়মেল আহমদ মুসা। বকলমেল, ‘অন্ধোকরর এে অমনশ্চয়তার
মকধয থতামাকে সবার আকগ থ কল থদব থেমন েকর?’
‘এো এবং আকগ থতা যামি না। আপমন থতা থপেকন োেকেনই। সৃষ্ট
ঘটনার মনয়ন্ত্রণ থতা আপনাকেই মনকত হকব।’ বকলমেল সুসান।
‘থসটা ম ে আকে। মেন্তু গুলীর মুকখ থতা থতামাকেই প্রেম মগকয় পেকত
হকব।’ আহমদ মুসা বকলমেল।
‘না নাব, বরং আমমই প্রেম গুলীর সুকযাগ পাব। োরণ আমম আকগই
পমরেল্পনা েরব, মেন্তু ওকদর থোন পমরেল্পনা োেকব না। আমাকে থদখার পর
ওরা মসোি থনকব। মেন্তু ততক্ষকণ আমার এযােেন শুরু হকয় যাকব। এ কেই
েমাক্ডারা ঝুমাঁ ে মনকলও তারা সব সময় সুমবধা নে অবস্থাকন োকে।’ বকলমেল
থসামফয়া সুসান।
থহকসমেল আহমদ মুসা। তারপর বকলমেল, ‘তুমম মকন-প্রাকণ এে ন
মরকয়ল েমাক্ডা সুসান।’
‘ধেবাদ। আহমদ মুসার এই সামটমমফকেট আমার ীবকনর সবক কয়
থগৌরব নে সঞ্চয়।’ বকলমেল সুসান। তার থ াখ-মুখ উজ্জ্বল হকয়মেল অোমবত
এে আনকন্দ।
‘বুঝকত পারমে না, েমাক্ডা মহকসকব তুমম েপে মনকয়ে থদে রক্ষার
কে। মেন্তু এখন তুমম ঝুমাঁ ে মনি থোন স্বাকেম?’
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আকবগ মেত এে মমমষ্ট হামস ফুকট উক মেল সুসাকনর থ াাঁকট। বকলমেল,
‘সতয ও োয় থদকের থ কয় বে। মেন্তু তার থ কয়ও বে ীবনবা ী রাখা সতয ও
োকয়র সংগ্রামীরা। তাকদর পাকে োোর থয থগৌরব, তার থ কয় বে স্বােম আর মে
আকে?’ আকবকগ োরী সুসাকনর েে।
‘সুসান, আল্লাহ থতামার মিল েরুন।’ বকল আহমদ মুসা তাোয়
এযারকনর মদকে। বকলমেল, ‘দর া এবার খুলকত হয় এযারন।’
‘লেটা মডম টাল, আপমন এেটু থদখুন নাব।’ বকলমেল এযারন।
এেটু থহকসমেল আহমদ মুসা। বকলমেল, ‘বুকঝমে এযারন, তুমম আমার
থটষ্ট মনকত াও।’
‘না নাব, এটা আমার এেটা থেৌতূহল।’ বকলমেল এযারন এেটু থহকস।
আহমদ মুসা দর ার সামকন মগকয় দাাঁমেকয়মেল। থদকখমেল, মডম টাল
লকের প্রেকম ারমট ইংকর ী বণম, তারপর আটমট ম করা অং ে। প্রেম ারমট
বণম হকলা, ‘FAST’।
হাসল আহমদ মুসা। তার মকন পকে থগল তার পকেকটর মদ্বতীয় থোড
মিপটার েো, যা থডমেড থডমনকমর গলায় পাওয়া খৃকষ্টর মূমতমর মকধয থেকে ানা
থগকে। থস বুকঝমেল প্রেম থোড মিকপর মত প্রেম ারমট বণম ‘FAST’ এরপর
থোড মিকপ থয আটটা অংে বসান আকে তা দর ার মডম টাল ম করা অংকের
ায়গাগুকলাকত বসাকলই দর া খুকল যাকব, থযমন খুকলমেল সািামসমার গযাংওকয়
মুকখর দর া।
আহমদ মুসা পকেট থেকে থোড মিপমট থবর েকর এযারকনর হাকত মদকয়
বকল, ‘মডম টাল লকের ম করা অংেগুকলার স্থাকন এই িমমে নাবারগুকলা
বসাকলই মদকলই দর া খুকল যাকব।’
এযারন থোড মিকপর উপর এেবার ন র বুমলকয় বকল ওক , ‘ম ে।
থোোয় থপকলন এই থোড নাবার? মে েকর বুঝকলন এই থোড নাবারমট এই
মডম টাল লকের?’
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‘মডম টাল অংেগুকলার আকগ ারমট ইংকর ী বণম হকলা FAST, যার অেম
‘Freedom Army Sao Torah’ এই অেম থেকেই বুকঝমে সাও থতারাহকত
ঢুেকত বা সাও থতারাহর থোোও এই থোড োক লাগকব।
এযারকনর থ াখ দুমট আনকন্দ উজ্জ্বল হকয় উক । বকর, ‘ধেবাদ
আপনাকে। আ র ওয়াই মযানকদর সাকে লোর সামেম আপনাকদরই আকে।’
বকল এমগকয়মেল থস দর ার মদকে। লকের মডম টাল পযাকনকল নে
েরার আকগ ঘুকর দাাঁমেকয় বকলমেল, ‘আপনারা থরমড থতা? দর া মেন্তু পূবম থেকে
পমশ্চম মদকের থদয়াকল ঢুকে যাকব।’
আহমদ মুসা ও সুসান এযারকনর থদয়া ঘাাঁমটর ড্রইং-এ আকরা এেবার
থ াখ বুলায়। তারপর সুসান মগকয় দর ার পূব পাকে দর া থঘাঁকস দাাঁোয় এবং
আহমদ মুসা দাাঁোয় দর ার পমশ্চম পাকে। আহমদ মুসার পাকে একস দাাঁোয় পলা
থ ানস। তাকদর সেকলর হাকত খাকটা বযাকরকলর মমমন থষ্টনগান।
মডম টাল পযাকনকল নে সম্পূণম েকরই এযারন েুকট এেপাকে কল যায়।
দর া পূব মদে থেকে পমশ্চম মদকে সকর থযকত োকে। থদহটা পার েরার
মত দর ায় এেটা ফাাঁে সৃমষ্ট হকতই সুসান মাোটা পাকয়র োকে থমকঝকত েু কে
মদকয় থদহটাকে কু্ডমল পামেকয় মনকয় ফুটবকলর মত গমেকয় থেতকর ঢুকে পকে।
দর া তখন পযমি অকধমেও উন্মুক্ত হয়মন। সুসাকনর থদকহর কু্ডমল
থযখাকন মগকয় খুকল যায়, থসখান থেকে থগাটা থগটরুম তার ন কর পকে। থস
থদখকত পায় দর ার পূব পাকে থ য়াকর বসা দু ন প্রহরী দর া খুলকত থদকখই
উক দাাঁমেকয়কে। মেন্তু তাকদর থষ্টনগান তখনও থোন মদেকেই লক্ষয েকর ওক মন।
সুসান থদহটা থসা েকরই গুলী েকরমেল প্রহরী দু নকে লক্ষয েকর।
বৃমষ্টর মত গুলীর মুকখ পকে ওকদর থদহ ঝাাঁঝরা হকয় থ য়াকরর উপরই থেকে যায়।
গুলী েকরই সুসান গমেকয় দ্রুত মবপরীত মদকের দর ায় কল মগকয়মেল।
দর ার পকরই ড্রইং রুম। ড্রইংরুকমর ওপাকের দর া মদকয় এেটা েমরকডার
থদখা যামিল। এযারকনর থদয়া নক্সা অনুসাকর েমরকডারটা উত্তর মদকে মগকয় পূব
মদকে ঘুকরকে। তারপর দমক্ষণ মদকে ঘুকর দমক্ষকণর থেষ প্রাি পযমি থপৌকেকে। এই
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ঘুরাকনা েমরকডাকরর দুপ্রাকি সামরবে ঘর। এখাকনই রক্ষীকদর এবং অমতমেকদরও
োোর ায়গা।
সুসান উক দাাঁমেকয় েুকটমেল েমরকডাকরর মদকে। েমরকডার ধকর থদৌকে
পমশ্চম-উত্তর থোকণ যখন থস থপৌকে, তখন থদখকত পায় পমশ্চমমুখী েমরকডার
মদকয় থবে েয় ন েুকট আসকে।
থষ্টনগান থতালার তখন সময় মেল না। সুসান থ াকখর পলকে থোকণর
েক্ষটায় ঢুকে থগল এবং বন্ধ েকর মদল দর া। রক্ষীরা একস দর া োোর থ ষ্টা
শুরু েকর মদল।
আহমদ মুসা ও পলা থ ানস ড্রইং রুকমর দর ার োকে একস মগকয়মেল।
দর ায় ধাক্কাকনা থলােগুকলা তাকদর থষ্টনগাকনর মুকখ পকে যায়। এে সাকেই
গক ম উক মেল দু কনর থষ্টনগান। সুসাকনর েকক্ষর সামকন লাকের স্তুপ পকে যায়।
ধীকর ধীকর সামাে এেটু দর া খুকল সুসান সামকন পূব মদে থেকে আসা
মেেু পাকয়র েে শুকনই পুকরাটা দর া খুকলমেল থস উদযত থষ্টনগান হাকত।
দর া খুকলই মিগার থ কপ ধকর থস। ওরা আট দে ন এমগকয় আসমেল।
গুলীর ঝাাঁে মগকয় মঘকর ধকর ওকদর। পূবমুখী উত্তর েমরকডাকরর মাঝখাকন ওরা
লাে হকয় পকে যায়।
সুসান ঘর থেকে থবর হয়।
থোকট উত্তর েমরকডার ধকর পূব মদকে। আবার অকনেগুকলা পাকয়র েে
োকন আকস তার। পূব-উত্তর থোকণ থপৌকে থদকখ দমক্ষণ মদে থেকে পূব েমরকডার
ধকর েুকট আসকে আরও দে বাকরা ন রক্ষী।
তার বাম পাকে থোকণর উপর দমক্ষণমুখী দর ার েক্ষমট থখালা থদকখ
সুসান। সুসান মাো মনক ামলকয় এযাকিাকবমটে থেৌেকল থদহটা উমটকয় ঘকরর
মকধয মেটকে পকে। মামটকত পকেই থস পা মদকয় লামে থমকর দর া বন্ধ েকর থদয়।
প্রায় সকি সকিই এে ঝাাঁে গুলী একস থলাহার দর াটায় ঝাাঁমপকয় পকে। অ ¯ুর
লামেও পেকত শুরু েকর দর ার উপর।
আহমদ মুসা, পলা থ ানস ও এযারন পমশ্চম মদকের েমরকডার ধকর েুকট
একস েমরকডাকরর পমশ্চম-উত্তর থোকণ তারা েমকে দাাঁোয় উত্তর-পূবম থোকণ
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সুসাকনর দর ার সামকন দাাঁোকনা রক্ষীকদর থদকখ এবং থষ্টনগাকনর বযাকরল লকক্ষয
মস্থর েকর মিগার থ কপ ধকর আহমদ মুসা ও পলা থ ানস।
থেষ মুহূকতম রক্ষীরাও থটর থপকয় মগকয়মেল আহমদ মুসাকদর। ওকদর
েকয়ে ন তাকদর থষ্টনগান ঘুমরকয় মনমিল। মেন্তু তাকদর থষ্টনগাকনর ঘুকর আসার
আকগই গুলীর ঝাাঁে মগকয় মঘকর ধরল ওকদর সবাইকে। লাকের আকরেটা স্তুকপর
সৃমষ্ট হকলা উত্তর-পূব থোকণ।
গুলী েকরই আহমদ মুসারা েুট মদকয়মেল পূব মদকে। যখন তারা উত্তরপুব থোকণ থপৌকে তখন সুসানও থবমরকয় আকস।
‘সুসান মকন হকি তুমম থতামার েমাক্ডা থিমনং-এর থডকমাকনকষ্ট্রেন
মদি। মেন্তু এটা থতামার েমাক্ডা থিমনং নয়। এোকব ঝুমাঁ ে থনয়া ম ে নয়।
এখন..........।’
আহমদ মুসার েোর মাঝখাকনই হ াৎ সুসাকনর থষ্টনগান মবদুযত থবকগ
দমক্ষণ লকক্ষয উক আকস এবং শুরু েকর গুলী বৃমষ্ট।
েো বন্ধ েকর আহমদ মুসা তাোয় পুকবর েমরকডার মদকয় দমক্ষণ মদকে।
থদকখ েমরকডাকরর দমক্ষণ প্রাকি দু ন রক্ষী মামটকত পকে োতরাকি। আর
অবমেষ্টরা থদৌকে পমশ্চম মদকে আোল হকয় থগল।
‘ওখাকনই দুতলা মতন তলায় উ ার মসাঁমে মম. আহমদ মুসা।’ বলমেল
এযারন।
‘ ল সবাই।’ বকল েুটা শুরু েকর মদকয়মেল আহমদ মুসা দমক্ষকণ উপকর
উ ার মসাঁমের মদকে।
তারা পুব-দমক্ষণ থোকণ থপৌকে পমশ্চকম মসাঁমের মদকে উাঁমে মদকয়মেল।
সংকগ সংকগ মসাঁমের থগাো থেকে েুকট আকস গুলীর ঝাাঁে।
সকর আকস আহমদ মুসারা।
তারপর তারা আোকল দাাঁমেকয় তাকদর ারমট থষ্টনগাকনর বযাকরল পমশ্চম
মদকে বামেকয় মদকয় মসাঁমে লক্ষয েকর গুলী বৃমষ্ট শুরু েকর।
গুলী েরকত েরকতই তারা থবমরকয় আকস আোল থেকে মসাঁমের মুকখ।
ওমদে থেকে থোন পাটা গুলী আর আকস না।
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আহমদ মুসারা গুলী অবযাহত থরকখই মসাঁমের থগাোয় মনরাপদ অবস্থাকন
কল যায়।
আহমদ মুসারা তখন গুলী বন্ধ েকর ইমঞ্চ ইমঞ্চ েকর এগুমিল মসাঁমের
মদকে ওকদরকে প্রতযক্ষ টাকগমকট আনার কে। এই সময়ই মসাঁমে ও মসাঁমের উপর
এলাোয় দুপকক্ষর মকধয থগালা-গুলী শুরু হকয় যায়।
মেেু অকপক্ষার পর আহমদ মুসা যখন মনমশ্চত বুঝল ঐ দুপকক্ষর এে
পক্ষ আ র ওয়াই মযান মবপকক্ষ, তখন ধকর মনল, ওমদকে আ র ওয়াই মযাকনর
মবকরাধী যারা, তারা আহমদ মুসাকদর মমত্র। তাকদর দুপকক্ষর উকেশ্য আ র
ওয়াই মযানকদর থলােকদর পরাম ত েরা। হকত পাকর ঐ পক্ষ বন্দীকদর পকক্ষ
এবং আ র ওয়াই মযাকনর থলােকদর আিাি হকত থদকখ তারা ো শুরু
েকরকে।
আহমদ মুসা মনকদমে মদল সুসানকদর আিমণ শুরু েরার কে।
মসাঁমের থগাোয় আোল থেকে আহমদ মুসারা গুলী বষমণ শুরু েকর মদল।
মসাঁমেকত লুোবার থোন ায়গা মেল না। অল্পক্ষণ পকরই মসাঁমে থেকে
থষ্টনগাকনর আওয়া বন্ধ হকয় থগল। উপর থেকে মরেলবাকরর আওয়া ও আর
থোনা থগল না।
আহমদ মুসা গুলী বন্ধ েকর মসাঁমের থগাোয় মগকয় দাাঁোল এবং ম ৎোর
েকর বকল উ ল, ‘মসাঁমেকত আ র ওয়াই মযাকনর থেউ থবাঁক থনই। উপকর
োরা.........।’
আহমদ মুসার েো থেষ হবার আকগই মসাঁমের মুকখ একস দাাঁোল বুকমদীন
মবল্লাহ। ম ৎোর েকর উ ল, ‘আহমদ মুসা োই, েযাংেস গড। তাোতামে
আসুন। আ র ওয়াই মযাকনর থহমলেোর উোর ো শুরু েকরকে। তাোতামে
আসুন।’
আহমদ মুসা বুকমদীন মবল্লাহকে সালাম মদকয় বলল, ‘আসমে মবল্লাহ।’
বকল দ্রুত মসাঁমে থেকে উপকর উ কত শুরু েরল।
দুতলার লযাম্ডং-এ উক আসকতই বুকমদীন মবল্লাহ মেকয় ধরল আহমদ
মুসাকে।
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আহমদ মুসার সাকে সুসানরাও উক একসমেল।
‘ ল মবল্লাহ, আ র ওয়াই মযানরা থোোয়?’
‘ লুন।’ বকল দুতলার লি মসাঁমের মদকে থদৌোকত শুরু েরল বুকমদীন
মবল্লাহ। তার থপেকন েুটল আহমদ মুসা এবং অোে সবাই।
যখন তারা োকদ উ ল থদখল আ র ওয়াই মযাকনর থহমলেোর অকনে
খামন উপকর উক থগকে।
থহমলেোর থেকে এেটা আকলার ফ্লাে ঘুকর থগল আহমদ মুসাকদর
উপর মদকয়। এেটা উচ্চহামসর আওয়া থেকস এল উপর থেকে। তার সাকে
এেটা উচ্চ েে, ‘আমার েূে ঘাাঁমটকত ম করা োমাল সুলাইমানকদর মনকয়
পরা কয়র মকহাৎসব েকরা। মব য় আমার পকেকট। েুটমনকের দমললগুকলা
মনকয় থগলাম।’
েো থেষ হকলা।
েো থেষ হবার সাকে সাকে আবার থসই উচ্চ হামসর েে।
থহমলেোর ধীকর ধীকর মমমলকয় থগল আোকের অন্ধোকর।
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৭
সাও থতারাহ।
আ র ওয়াই মযাকনর অমফস েকক্ষর পাকের মবোল হল ঘর।
সমতযই আনকন্দর মকহাৎসব লকে।
লকে মুক্ত আকলা না। নানা েো-বাতমা।
আহমদ মুসার ডান পাকে বকসকে হাসান তামরে। তারপর সুসানরা। আর
বাাঁ পাকে োমাল সুলাইমান ও তার েয় সােী। আহমদ মুসার সামকন থমকঝকত
বকসকে বুকমদীন মবল্লাহ।
েোর এে পযমাকয় োমাল সুলাইমান আহমদ মুসাকে বলল, ‘ নাব,
আমরা মবল্লাহর োকে সব শুকনমে। পকরর োমহনী আপনার োকে শুনলাম। আমরা
আমাকদর ামত েৃতে আপনার োকে।’ আকবকগ বােরুে হকয় পকেমেল োমাল
সুলাইমাকনর েে।
আহমদ মুসা োমাল সুলাইমাকনর েোর থোন বাব না মদকয় োমাল
সুলাইমান, ওসমান আবদুল হামমদসহ ওকদর সাত কনর মদকে তামেকয় বলল,
‘আপনাকদর সাত কনর সকিলন আমাকে খুব আনন্দ মদকয়কে। মকন হকয়কে
ইমতহাকসর োমাল আতাতুেম, খমলফা মদ্বতীয় আবদুল হামমদ, মমসকরর বাদোহ
ফারুে, মলমবয়ার বাদোহ ইদমরস, ইকন্দাকনমেয়ার আহমদ সুেণম, পারকস্যর
থর া োহ পাহলবী প্রমুখ থযন পুনরায় মফকর একস অতীত থেকে মেক্ষা মনকয়
মুসলমানকদর বতমমানকে রক্ষার কে ঐেযবে হকয়কেন।’
‘মেন্তু আমরা পারলাম না নাব। আমরা থ কয়মেলাম মুসলমানকদর
সন্ত্রাসী সা াকনার থয ষেযন্ত্র তার মুকখাে খুকল থফলকত। মেন্তু পারলাম না। থয
ডকুকম্টগুকলা সংগ্রহ েকরমেলাম আ র ওয়াই মযানরা তা পুমরকয় থফকলকে।
এেটা অংে আমরা বযাংকের েকট সমরকয় থরকখমেলাম, থসটাও আ র
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ওয়াই মযান আ মনকয় থগল। বুকমদীন মবল্লাহ আমাকদর বাাঁম কয়কে, মেন্তু থমকরকে
ামতকে।’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘না, মম. সুলাইমান। আ র ওয়াই মযান থয
দমললগুকলা মনকয় থগকে, থসটা এেটা ডুমেকেট অংে। পূণম েমপটা মযাডাম
সুলাইমান অে এেমট বযাংকে তার েকট থরকখকেন।’
োমাল সুলাইমানসহ সাত নই অপার মবস্ময় মনকয় তাোল আহমদ
মুসার মদকে।
‘আপনারা ধেবাদ মদন মবল্লাহকে। থস মেেু ডুমেকেট েমপ আ র
ওয়াই মযাকনর হাকত তুকল মদকয় সবাইকে বাাঁ াবার এেটা পে থবর েকরমেল।’
বলল আহমদ মুসা সাত নকে লক্ষয েকর।
‘ধেবাকদর পালা োে। আ র ওয়াই মযান থয মব য় পকেকট মনকয়
যাকলে মদকয় থগল, থস যাকলকের মে হকব?’ বুকমদীন মবল্লাহ বলল।
বুকমদীন মবল্লাহর েোর উত্তকর থেউ েো বলল না। সবাই ুপ াপ।
আহমদ মুসার থ াাঁকটর থোকণ এে টুেকরা হামস।
মনরবতা যখন খুবই থবসুকরা হকয় উ ল, তখন আহমদ মুসা মুখ খুলল।
ধীকর ধীকর বলকত শুরু েরল, ‘আ র ওয়াই মযাকনর এই যাকলে অকনে আকগই
গ্রহণ েরা হকয়কে। অকপক্ষা মেল সাও থতারাহ থেকে োমাল সুলাইমানকদর
উোকরর। এখন এমদকের ো থেষ। এখন আমম যাব রা ধানী পক্ট মদগায়।
থসখান থেকে আকমমরো।’
আহমদ মুসা এেটু োমল। থসাফায় থসা া হকয় বসল। বলকত শুরু েরল
আবার, ‘মযাডাম সুলাইমানকে ধেবাদ। মতমন েুটমনকের দমললগুকলার
ডুমেকেট থসই সময়ই আমাকে মদকয়মেকলন। আমম পকেমে দমললগুকলা।
দমললগুকলা আসামীকে ম মহ্নত েকরকে। মেন্তু মব াকরর কে প্রমাণ হাম র
েকরমন। এই ো টাই এখন েরকত হকব। মবে বের আকগ টুইন টাওয়ার ধ্বংস
হয়। মেন্তু এই ধ্বংকসর ষেযন্ত্র শুরু হয় বাইে বের আকগ মামেমন যুক্তরাকষ্ট্রর এে
েহকর। ষেযকন্ত্রর যাত্রা থযখান থেকে শুরু, থসখান থেকেই থসই ধ্বংস টাওয়াকরর
নতুন োমহনী ততরীর যাত্রা শুরু েরকত হকব।’
গুলাগ থেকে টুইনটাওয়ার

179

োমল আহমদ মুসা।
মপন পতন মনরবতা ঘকর। সবার দৃমষ্ট আহমদ মুসার মদকে।
হাসান তামরে ও োমাল সুলাইমানকদর মুকখ আনন্দ। অেকদর থ াকখ
মবস্ময়।
পলা থ াকের থ াকখ থবদনা।
থসামফয়া সুসাকনর থ াকখ উকদ্বগ।
মনরবতা োেল োমাল সুলাইমান। বলল, ‘নতুন োমহনী ততরীর যাত্রায়
আমরাও সােী।’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘অবশ্যই। মেন্তু তার আকগ েুটমনকের যাত্রা
আবার শুরু ের।’
‘সন্ত্রাস মবকরাধী সাংবামদে মহসাকব আমম সফল। সুতরাং নতুন অমেযাকন
আমম আমে।’
‘সাও থতারাহ ঘটনার মরকপাটম থেমন থলখ, থসটা থদখার পরই তুমম
োেপত্র পাকব।’ থহকস বলল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসার েো থেষ হকতই এযারন বকল উ ল, ‘পাকের ঘকর খাবার
প্রস্তুত। আপনাকদর সেলকে আমন্ত্রণ ানাকনা হকি।’
আহমদ মুসা উক দাাঁোল।
সবাই উ ল।
পাকের ঘকরর মদকে হাাঁটা শুরু েকর আহমদ মুসা হাসান তামরেকে বলল,
‘থগাটা ঘাাঁমটর সা ম ম েমত হকয়কে থতা? পুমলে প্রধাকনর সাকে আকলা না েকরমে।
পুমলে আসকে। আমাকদর সব ো তার আকগই থেষ েরকত হকব।’
‘হ্াাঁ োইয়া। োমাল সুলাইমানকদর সাকে আমমও সবম ক্ষণ মেলাম।
এখাকন পাওয়া তেযগুকলা মনকয় খাবার পকরই আকলা নায় বসব।’ বলল হাসান
তামরে।
আহমদ মুসা খাবার মনকয় বসল এে থোকণর এে থটমবকল।
থসামফয়া সুসান খাবার মনকয় একস আহমদ মুসার সামকন বসল।
আহমদ মুসা খাবার খাওয়া শুরু েকরকে।
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থসামফয়া সুসান মুখ মন ু েকর বকস আকে। তার মুখ োরী।
‘খাও সুসান।’ তামেদ মদল আহমদ মুসা।
‘আমম েমাক্ডা থিমনং-এর থডকমাকনকষ্ট্রেন আর েখনও থোোও থদব
না। আমাকে আপমন সাকে থনকবন।’ েকে তার োন্নার সুর।
দুক াখ থেকে তার দুকফাটা অশ্রু গমেকয় পেল।
‘পাগল! থতামার াকুরীও থতা আকে।’ বলল আহমদ মুসা। মুকখ তার
এে টুেকরা হামস।
‘আহত হবার পর আমম েয় মাকসর েুমট মনকয়মে। আমম..............।’ েো
থেষ েরকত পারকলা না সুসান। ধীকর ধীকর তাকদর থটমবকল এল থেখুল ইসলাম
আহমদ মুহািাদ। থস অসুস্থ।
থেখুল ইসলামকে স্বাগত ানাল আহমদ মুসা।
থ াখ মুেল থসামফয়া সুসান।

পরবতমী বই

ধ্বংস টাওয়ার
েৃতেতায়ঃ Mahfuzur Rahman
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