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শাহবাড়ির পাহালির গগািায় গপৌলে আহমদ মুসা ভাবে, মসৃণ রাস্তা ধলর
গস গাড়ি ড়িলয় শাহবাড়িলে উলে গেলে পালর। ড়কন্তু উেলে ড়গলয় মলির েরফ
গেলক বাধা গপে আহমদ মুসা।
সুেরাাং ওো বাদ ড়দলয় আহমদ মুসা পাহাি ঘুলর শাহবাড়ির গপেলি চলে
এে এবাং প্রেমবালরর মে এবারও পাহাি গবলয় ক্রড়োং কলর শাহবাড়ির গপেলির
সাংকীণণ একটা চত্বলর উলে এে।
একটা গোট গালের পালশ দাাঁড়িলয় ড়কেুক্ষণ ড়িড়রলয় ড়িে আহমদ মুসা।
োরপর বাড়ির গদয়ালের পাশ গঘাঁলে বাড়ির সামলির ড়দলক এগুলে োগে।
ইড়েমলধযই গকউ এলসলে ড়কিা, োর অলিক খাড়ি গবাঝা োলব সামলির ড়দকটা
গদখলে।
বাড়ির সামলির অাংশটা গদখা োলে। আহমদ মুসা গদয়ালের গে বাাঁলক
এলস দাাঁড়িলয়লে, গসটা পার হলেই গাড়ি বারান্দা গদখা োলব।
আহমদ মুসা গসািাসুড়ি বাাঁকটা পার িা হলয় গাড়ি বারান্দা গদখার িলে
উাঁড়ক ড়দে। গদখলে গপে গাড়ি বারান্দা িুলি দাাঁড়িলয় আলে ড়েিড়ট গাড়ি। দুড়ট
মাইলক্রা এবাং একড়ট িীপ।
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ড়বস্ময় আহমদ মুসার গচালখ-মুলখ। এেগুলো গাড়ি ড়িলয় কারা এে?
ব্ল্যাক ঈগলের গোকরা ড়ক? োলদর আসাই স্বাভাড়বক। গভার পেণন্ত োলদর গোকরা
েয়িব গোবায়দালক ধলর ড়িলয় িা গফরায় এবাং সম্ভবে গোগালোলগও বযেণ হওয়ায়
খারাপ গকাি ড়কেু ঘটার আশাংকায় োরা েুলট এলসলে।
আহমদ মুসা গবশ ড়কেু সময় অলপক্ষা কলর বুঝে গাড়িলে গকাি গোক
গিই। োরা এলসলে ড়িশ্চয় সবাই গভেলর ঢুলকলে।
আহমদ মুসা আিাে গেলক গবড়রলয় এে।
বাড়হরটা আলরকবার গদলখ গভেলর ওলদর উপর গচাখ রাখার ড়সদ্ধান্ত
ড়িে।
গভেলর গঢাকার দরিা গখাো পালব গভলবড়েে। গখাোই গপে।
ধীলর ধীলর ঘলরর দরিা খুেে। ড়দি হলেও গভেরটা অন্ধকার গদখে।
গভেরটা সম্পলকণ ধারণা গিয়ার িে একটু অলপক্ষা করলে চাইে আহমদ মুসা।
ড়কন্তু দরিা খুলে ড়ির হলয় দাাঁিাবার আলগই েুলট আসা একটা ড়কেু োর
উপর পিে। এর িরম স্পশণ পাবার সালে সালেই আহমদ মুসার অড়ভজ্ঞ অনুভূড়ে
ড়িড়শ্চে হলো ড়ক ঘটলে োলে। বুঝলে পারে বেণমাি সমলয়র সবণাধুড়িক প্রেুড়ির
ভয়াংকর িরম ধােব ফাাঁস োলক এলস ড়ঘলর ধলরলে।
ফাাঁস আহমদ মুসালক স্পশণ করার সালে সালেই গচালখর পেলক আহমদ
মুসা বলস পিে। ড়েক গেমি মালয়র গপলট ড়শশু দুই হাাঁটু, দুই হাে এবাং মাো এক
সড়ন্ধিলে ড়িলয় অবিাি কলর। এর ফলে িরম ধােব ফাাঁস প্রলেযক অাংগলক
আোদা কলর আটলক গফলে মানুেলক এলকবালর ড়িড়িয় কলর গফোর গে কাি
কলর ো করলে পারে িা।
ফাাঁদ োর ববড়শষ্ট্য অনুসালর ড়িড়ক্ষপ্ত হবার পর গুড়টলয় ড়গলয় আহমদ
মুসালক রাগড়ব বলের মে রূপ ড়দে।
ফাাঁদ গে েুলাঁ িড়েে সম্ভবে গসই গোকড়টই ড়চৎকার কলর উেে, ‘ড়শকার
ধলর পলিলে।’
সাংলগ সাংলগই েুলট এে কলয়কিি গোক। োরা ফাাঁদ ধলর গটলি-ড়হাঁচলি
আহমদ মুসালক গভেলর এক েোর দরবার কলক্ষ ড়িলয় গগে।
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আহমদ মুসা ফাাঁলদর মলধয োর গদহলক গেভালব গুড়টলয় ড়িলয়ড়েে, োলে
োর গদহ হয় ডাি ও বাম ড়দলক কাে হলয়, িয়লো ড়চৎ হলয় োকলে।
দরবার কলক্ষ েখি োলক আেলি গফেে েখি োর গদহটা কাে হলয়
পিে। একিি োর ড়দলক োড়কলয় ড়চৎকার কলর উেে, ‘োড়দলিা বস, গহালটে
গেলক এরই ফলটা পাওয়া গগলে। োর মালি এই গসড়দি গমোর মালে আমালদর
চারিি গোকলক হেযা কলরলে।’ বলেই আহমদ মুসালক কলে কলয়কটা োড়ে
োগাে।
োড়দলিা ব্ল্যাক ঈগলের এই দলের প্রধাি। এরাই সকালে পাত্তািী ড়সড়ট
গেলক শাহবাড়ি এলসলে োলদর োপাত্তা হওয়া সােীলদর গখাাঁলি।
োড়দলিা েুলট এে োর সােীর কো শুলি। আহমদ মুসার কালে এলস
আহমদ মুসার মুলখর ড়দলক ঝুাঁলক পিে। গদলখ গসও ড়চৎকার কলর উেে, ‘ড়েক,
গকাি সলন্দহ গিই এই শয়োিই গসই শয়োি।’
বলে গস গসািা হলয় দাাঁড়িলয় হুকুম ড়দে, ‘এলক ঝাি বাড়ের হুলকর সালে
টাঙাও। োরপর গপটাও। আি আমালদর ৮ িি গোক গালয়ব হওয়ার খবরও এই
শয়োি ড়দলে পারলব। আড়ম ড়িড়শ্চে, ঐ শয়োি আর এই শয়োি দু’িলিই আি
রালে এখালি ড়েে। েয়িবরা গকাোয় এ কোও এরাই বেলে পারলব।’
আহমদ মুসালক টাড়িলয় গদয়া হলয়লে োলদর ঝািবাড়ের হুলকর সালে।
ফাাঁলসর গগািাটালক বাাঁধা হলয়লে হুলকর সালে। ফাাঁলসর গপলট ঝুেলে আহমদ মুসা
মাড়ট গেলক দুই ড়ফট উপলর।
আহমদ মুসার গুটালিা গদহটা এবার ফাাঁলদ উপুি হলয় আলে। গমলঝর বি
অাংশই গস এখি গদখলে পালে।
গমলঝর উপর পলি োকা একটা রিাি েুবলকর গদহ োর িিলর পিে।
গেইশ চড়ববলশর মে বয়স হলব েুবকড়টর। বুঝাই োলে োলক ড়িমণমভালব
গমলরলে। আহে িািগুলো গেলক েখিও রি ঝরলে। সম্ভবে গেলেড়টলকও
সকালে এখালি ধরা হলয়লে। ড়কন্তু গেলেড়ট গক? এখালি এলসড়েে গকি?
োড়দলিা িালমর গোকড়ট এলস আহমদ মুসার পালশ দাাঁিাে। োর হালে
কালো রলঙর একড়ট বযাটি। বুঝাই োলে, শাে কালের বযাটিড়ট গোহার মে ভারী
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হলব। বযাটলির উপর গপলরক বসালিা। গপলরকগুলো ড়সড়ক ইড়ির মে েম্বা।
গপলরলকর মাোগুলো েীক্ষ্ণ িয়, গভাাঁো ধরলির। এ ধরলির কাাঁটাওয়াো বযাটি
গবয়ািা মানুেলক কো বোবার িলে িাড়ক খুবই উপকারী।
োড়দলিা বযাটিড়ট ড়দলয় ফাাঁলস আবদ্ধ ঝুেন্ত আহমদ মুসালক একটা প্রচন্ড
আঘাে কলর বেে, ‘শয়োলির বাচ্চা, ঐ ড়দলক গদখ কো বোয় ড়ক হাে হলয়লে।
আমরা িািলে চাই গে রালে েুই এ বাড়িলে এলসড়েড়ে ড়ক-িা, আমালদর ৮ িি
গোক গকাোয় গগে এবাং গকাোয় গগে এ বাড়ির গোকরা?’
‘একো গোমরা আমালক ড়িলজ্ঞস করে গকি? গোমরা গো এ বাড়িলে
আমার আলগ এলসে। সব প্রলের িবাব গোমালদর িািার কো।’ বেে আহমদ
মুসা।
োড়দলিা োর হালের বযাটি ড়দলয় আহমদ মুসার দুই পাাঁিলর পাগলের
মে গপটাে। আহমদ মুসা দাাঁলে দাাঁে গচলপ সহ্য করে অকেয েন্ত্রণা। সলহ্যর
সীমা ড়ডড়িলয় দুই গচাখ গফলটই গেি অবাধয অশ্রু গড়িলয় পিে োর।
ড়কেুক্ষণ ড়পড়টলয় গপটালিালে ক্ষান্ত ড়দলয় বেে, ‘আমার সালে চাোড়ক
করড়েস। েুই মালে আমালদর ৪ িিলক গমলরড়েড়ে, আি রালেই েুই-ই আমালদর
৮ িি গোকলক গুম কলরড়েস। সড়রলয়ড়েস েয়িবলদরলকও। গোলক মুখ খুেলেই
হলব। িা হলে ড়পড়টলয়ই গমলর গফেব।’
‘েড়দ গোমরা ড়িড়শ্চে হও, আড়মই এিলে দায়ী, োহলে ঐ গেলেড়টলক
গমলরে গকি? োর মালি আড়ম কলরড়ে বলে গে কো বেে, গসটা গোমালদর
অনুমাি।’ আহমদ মুসা বেে।
‘ঐ শয়োিও িড়িে আলে। িা হলে বাড়িটা পাহািা গদবার িলে গস
এলসড়েে গকি? গসও িালি েয়িবরা গকাোয় আলে।’ বলেই োড়দলিা আবার
বযটর েুেে এবাং গপটালে শুরু করে আহমদ মুসালক।
অেড়দলক আলরকিি গপটালে শুরু করে ঐ গেলেড়টলক।
গস কািফাটা ড়চৎকার করলে োগে।
আহমদ মুসার পাাঁির ঝাঝরা হলয় গগে। রলির গরাে গড়িলয় পিলে
োগে ড়িলচর গমলঝলে। আহমদ মুসার মুখ গেলক শব্দ গবরুলে িা। ড়কন্তু
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একড়দলক অসহ্য েন্ত্রণা, অেড়দলক গেলেড়টর কািফাটা ড়চৎকার আহমদ মুসালক
অড়েষ্ঠ কলর েুেে।
আহমদ মুসা মুি হওয়ার কাি আলগই শুরু কলর ড়দলয়ড়েে। দু’হাে
ড়দলয় িামার কোর গেলক চাকু গবর কলর হালে ড়িলয়লে এবাং গবর কলর ড়িলয়লে
গশাল্ডার গহােষ্ট্ার গেলক ড়রভেবার। গেলহেু োলক ড়িলয় ফাাঁসটা মাড়ট গেলক দুই
ড়ফট উপলর ড়েে এবাং আহমদ মুসাও গেলহেু উপুি হলয় ড়েে। োই োর হালের
কাি োড়দলিারা গকউ গদখলে গপে িা। এই সুলোগ গ্রহণ কলরই আহমদ মুসা
ফাাঁস গদিফুট পড়রমাণ গকলট গফেে। োরপর েেটা সম্ভব ঘরটালক গদখার গচষ্ট্া
করে। গদখলে গপে, োলক এবাং গেলেড়টলক ড়িেণােি চাোলিা দু’িি োিা অে
সবাই গমলঝর মাঝখালি বলস আলে। শূে বাড়ি গেলক হালে বহি করার মে
মূেযবাি গেসব ড়িড়িস ওরা েুট কলরলে, গসগুলো োরা গদখালদড়খ করলে।
আহমদ মুসা েোসম্ভব গুড়টলয় ড়িলয় গদহটালক গেলি ড়দে ফাাঁলসর কাটা
অাংশ ড়দলয়।
আহমদ মুসা মাড়টলে পলিই ড়চৎ হলো। হালে োর ড়রভেবার,ড়িগালর
আঙুে।
আহমদ মুসা পিলেই গটর গপলয় গগে োর পালশ দাাঁিালিা োড়দলিা। গস
পলকলট হাে ড়দে ড়রভেবার গবর করার িলে।
গস সুলোগ আহমদ মুসা োলক ড়দে িা। গুেী করে োড়দলিালক। ড়িেীয়
গুেী েুি
াঁ ে গেলেড়টলক ড়িেণােিকারী গোকড়টর উলেলশ। ড়িেীয় গুেী কলরই
আহমদ মুসা শুলয় গেলক োর পালশ পলি োওয়া োড়দলিার গকামলরর গবল্ট গেলক
পলকট গমড়শিগাি গবর কলর ড়িলয় োক করে বলস োকা গোকলদর। ঐ গোকরা
প্রেলম ড়বমূঢ় হলয় পিলেও গকউ গকউ োলদর গষ্ট্িগাি েুলে বলস গেলকই গুেী
চাোলিা শুরু কলরলে। একড়ট গুেী এলস আহমদ মুসার বাম বাহুসড়ন্ধর গপশী
উড়িলয় ড়দলয় গগে।
গগাটা গদহ গকাঁলপ উেে আহমদ মুসার।
আহমদ মুসার গদহ োড়দলিার োলশর আিালে িা োকলে এেক্ষলণ
ঝাঝরা হলয় গেে।
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আহমদ মুসা ড়িলিলক সামলে ড়িলয় োড়দলিার গদহলক কাে কলর ড়িলির
গদলহর সালে গহোি ড়দলয় পলকট গমড়শিগািড়ট োড়দলিার ঘালির পাশ ড়দলয়
গোর উপর গসট কলর ওলদর ড়দলক গুেী বৃড়ষ্ট্ শুরু করে। ওলদর সামলি গকাি
কভার ড়েে িা। কলয়ক গসলকলন্ডর মলধয ওড়দক গেলক আসা গষ্ট্িগালির গুেী বন্ধ
হলয় গগে। আরও কলয়ক গসলকন্ড গুেীবৃড়ষ্ট্ অবযাহে রাখার পর গুরী বন্ধ করে
আহমদ মুসা। এরপরও ড়কেুক্ষণ ড়িড়িয় পলি গেলক অলপক্ষা করে গস।
ওড়দলকর গেলেড়ট উলে দাাঁড়িলয়লে। এড়গলয় এে আহমদ মুসার কালে।
গেলেড়ট আহমদ মুসালক বন্দী কলর আিা গদলখলে। োলদর আিন্দ গদলখ
গস বুলঝলে গে িেুি বন্দী ড়িশ্চয় বি গকউ। োর উপর ড়িেণােিও গস েক্ষয
কলরলে। িীবলির আশা গস গেলি ড়দলয়ড়েে। গচাখ বুলি অকেয ড়িেণােিও সহ্য
করড়েে। ড়কন্তু গুেীর শলব্দ গস গচাখ খুলেড়েে। আাঁৎলক উলেড়েে িেুি বন্দীলক
গমলর গফেে এই ড়চন্তা কলর। গচাখ খুলেই গস গদখে োর পালশ দাাঁিালিা শত্রু
গোকড়ট গুেী গখলয় ঢলে পিলে। িেুি বন্দীর ওখালিও একিি গোকলক
গুেীড়বদ্ধ হলয় পলি োকলে গদখে। পরক্ষলণই ওপালশ বলস োকা গোকলদর িেুি
বন্দীর ড়দলক গুেীবৃড়ষ্ট্ করলে োগে। প্রেলম ঘাবলি ড়গলয়ড়েে ড়কন্তু পলর িেুি
বন্দীর ড়দক গেলক গুেীবৃড়ষ্ট্ শুরু হলে খুড়শ হয় গস। গুেী বন্ধ হলে িেুি বন্দীর
গকাি সািা িা গপলয় গস উড়িগ্ন হলয় েুলট এলসলে োর ড়দলক।
আহমদ মুসার কালে এলসই গস বেে, ‘স্যার আপড়ি ভালো গো? এ ড়ক,
আপিার বাহুলে গুেী গেলগলে স্যার!’
আহমদ মুসা উলে বসে। গগাটা গদহ োর রিাি।
একড়দলক গপলরকওয়াো বযাটলির প্রহার ও বাহুলে গুেী োগা,
অেড়দলক োড়দলিার গালয়র রি োলক ড়ভড়িলয় ড়দলয়লে।
আহমদ মুসা গেলেড়টর প্রলের িবাব িা ড়দলয় উলে বলসই বেে, ’গোমার
িাম ড়ক?’
‘ফরহাদ ফড়রদ উড়েি।’
‘েুড়ম বযাাংকক ড়বশ্বড়বদযােলয়র োত্র।’
‘ড়ি, হ্যাাঁ।’
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‘েুড়ম িালবর িহীর উড়েি ও েয়িব গোবায়দার বন্ধু এবাং েয়িব
গোবায়দার সালে গোমার ড়বলয় ড়েক হলয় আলে োই িা?’
গেলেড়টর চাইড়িি-োই ফসণা গচহারায় ড়বস্ময়, গসই সালে েজ্জায় োে রাং
গদখা গগে। বেে, ‘স্যার এেড়কেু িািলেি ড়ক কলর? আপড়ি গক?’ সাংকুড়চে ভাব
গেলেটার মলধয প্রকট হলয় উলেলে।
আহমদ মুসা োর প্রলের িবাব িা ড়দলয় ড়িজ্ঞাসা অবযাহে রাখে।
বেে, ‘গে ড়েি মাস ধলর পাড়েলয় আে। এক মাস হলো েয়িবলদর সালেও গকাি
গোগালোগ করড়ি।’
‘ড়ি স্যার। ওলদর ড়িরাপত্তার কো গভলবই আড়ম গকাি গোগালোগ
কড়রড়ি।’
‘ড়িরুলেলশর এক মাস েুড়ম গকাোয় ড়েলে?’
‘পাত্তািীর গ্রাম গেলক গ্রালম ঘুলর গবড়িলয়ড়ে।’
‘শুধু ঘুলর গবিালিা?’
‘আড়ম োলদরলক পড়রড়িড়ে সম্পলকণ সলচেি ও সাংগড়েে করার গচষ্ট্া
কলরড়ে স্যার।’
‘পড়রড়িড়েটা ড়ক বেে? মানুেলক ড়ক বুড়ঝলয়ে?’
‘পড়রড়িড়ে সম্পলকণ আড়ম কিড়ফউিড স্যার। আড়ম সকেলক এই কোয়
একমে করার গচষ্ট্া কলরড়ে গে, পুড়েশ ও গসিাসদস্যলদর সালে এবাং ড়িলিলদর
মলধয সাংঘাে গেলক দূলর োকলে হলব। গসই সালে সন্ত্রালসর কাি কারা করলে এ
সম্পলকণ েেয গোগাি করলে হলব এবাং এসব েেয পুড়েলশর কালে গপৌলে ড়দলে
হলব।’
‘ধেবাদ’ বলে উলে দাাঁিাে আহমদ মুসা। বেে, ‘েুড়ম বুড়দ্ধমাি গেলে।
এই গোকগুলো গোমার সালে কো বলেলে। আো বেে এরা গদশী িা ড়বলদশী,
এলদর কাউলক গচি ড়ক-িা, এরা পাত্তািী ড়ক-িা ড়কাংবা এ অিলের ড়ক-িা?’
একটু অলপক্ষা করে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। োরপর বেে, ‘এখালি এই
দশ িলির মলধয পাত্তািী গকউ িয়। আপিার পালশর গে োশড়ট, এড়টই শুধু
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ড়বলদশী, অেরা সবাই োইেযালন্ডর অোে অিলের। এলদর এেক্ষলণর ড়বড়ভন্ন
আলোচিা ও গচহারা েুরে গদলখ মলি হলয়লে এরা সবাই ড়ক্রড়মিাে।’
আহমদ মুসা ড়রভেবার িযালকলটর পলকলট গরলখ ড়দলয় পলকট গেলক
গমাবাইে গবর করে। কে করে বযাাংকলক পুরসাে প্রিাড়দপকলক। আহমদ মুসার
কণ্ঠ গপলয়ই ওপার গেলক পুরসাে প্রিাড়দপক বেে, ‘বে ড়বলভি বাগণমযাি।
ড়িশ্চয় গকাি সুখবর গদলব?’
আহমদ মুসা গমাবাইলের স্পীকার অি গরলখড়েে। গমাবাইলের কো
শুিলে পালে ফরহাদ ফড়রদ উড়েিও। আহমদ মুসালক ওপার গেলক ‘ড়বলভি
বাগণমযাি’ িালম সলম্বাধি করায় অস্বড়স্তর একটা ড়চহ্ন ফুলট উেে োর মুলখ।
পুরসাে প্রিাড়দপলকর কোর িবালব আহমদ মুসা বেে, ‘স্যার আমার
পক্ষ গেলক একটা খবর। সুখবর হলব ড়কিা গসটা আপিালদর উপর ড়িভণর কলর।’
‘আো, খবরটা বে।’
‘গভার রালে আপিালক িাড়িলয়ড়েোম ওরা েয়িব গোবায়দালক
ড়কডোপ করলে এলসড়েে। ড়কডোপ করলে আসা ড়িহে আটিলির মলধয
একিি ড়বলদশীও ড়েে। শাহবাড়ির গপেলির বন্ধ কূলপ এলদর োশ আলে, পরীক্ষা
করলেই এলদর পড়রচয় ড়মেলব। সকালেও আবার শাহবাড়ি আক্রান্ত হলয়লে।
এবার ড়েি গাড়ি গবাঝাই কলর এলসড়েে দশিি। আপড়ি িালবলরর বন্ধু
ফরহাদলক িালিি। গস ওলদর বন্দী হলয়ড়েে। আড়মও বাড়িলে প্রলবশ করলে
ড়গলয় বন্দী হলয়ড়েোম। গশলে ো গহাক ওরা দশিিই মারা গগলে। এলদর মলধযও
একিি ড়বলদশী। অবড়শষ্ট্ িয় িলির গকউ পাত্তািী অিলের িয় এবাং োরা সবাই
গপশাদার ড়ক্রড়মিাে। আপিারা েদন্ত করলে ড়বেয়টা আরও পড়রষ্কার হলব স্যার।’
‘বুলঝড়ে, এই ঘটিালক ড়িেীয় প্রমাণ ড়হসালব উপড়িে করলে চাে। গে
রালে এবাং সকালের দু’ড়ট অড়ভোলিই গিেৃত্ব ড়দলয়লে দুই ড়বলদশী। োরা োলদর
সালে ড়েে, োরা পাত্তািীর গোক িয়, অ-পাত্তািী ড়ক্রড়মিাে ওরা। এর অেণ েৃেীয়
গে পক্ষ িালবরলক ড়েিোই কলর ড়িলয় ড়গলয় োলদর উলেশ্য সাধলির িলে
বযবহার করলে, োরা আি িালবলরর গবাি েয়িবলক ড়কডোপ করার িলে বার
বার গচষ্ট্া কলরলে।’
ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস
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‘ড়েক স্যার।’
‘ধেবাদ। গোমার ‘ড়বলদশী’ ও ‘ড়ক্রড়মিাে’ েেয দুড়ট েড়দ প্রমাড়ণে হয়,
োহলে এটা অবশ্যই একটা বি প্রমাণ হলব। েুড়ম েয়িবলক বলে দাও োিায়
একটা ডাইরী করলে। আড়ম পাত্তািী পুড়েশলক বলে ড়দড়ে, ওরা সব োশ উদ্ধার
এবাং োলদর বযবহৃে সব গাড়ি সীি কলর েদন্ত শুরু করলব। ড়কন্তু ড়বলভি
বাগণমযাি গোমালক আরও অলিক এগুলে হলব। এ পেণন্ত সন্ত্রালসর গে সব ঘটিা
ঘলটলে, গসসব োরা ঘটাে োলদর সব প্রমাণ ড়দলির আলোলে আিলে হলব এবাং
েিেলন্ত্রর উলেশ্যলক পড়রষ্কারভালব সামলি আিলে হলব। মলি গরখ, ওলদর
একিি গোকলকও এখি পেণন্ত ধরা োয়ড়ি এবাং গকাি দড়েেও হাে করা োয়ড়ি।’
‘ড়েক বলেলেি স্যার। অলিক এগুলে হলব আমালদর।’
‘ধেবাদ ড়বলভি বাগণমযাি।’
‘ধেবাদ স্যার।’
আহমদ মুসা গমাবাইে অফ করলেই ফরহাদ ফড়রদ উড়েি বেে,
‘আলোচিায় ো শুিোম, ো স্বপ্ন অবশ্যই িয়। োহলে আপড়িই গো আমালদর
সব কাি করলেি? ড়কন্তু িাম ড়বলভি বাগণমযাি, ড়কেুই বুঝলে পারড়ে িা স্যার।
আপড়ি গক স্যার?’
ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির কোয় কাি িা ড়দলয় আহমদ মুসা বেে, ‘এমি
রিাি অবিায় বাইলর গবরুলিা োলব িা। এখি ড়ক করা োয় বে।’
‘স্যার উপলর গগষ্ট্রুলম আড়ম কখিও কখিও োড়ক। গসখালি আমার
কাপি-লচাপি োকার কো। চেুি গদড়খ।’
উপলর গদােোয় উলে গগে োরা।
উেলে উেলে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি বেে, ‘স্যার এই বাড়িটা এক কালে
পাত্তািী এোকার ‘রাি ভবি’ ড়েে। এর ড়িচ েো ড়েে িিগলণর দরবার
এোকা। মালি সুেোলির শাসি অড়ফস। ড়িেীয় েো অড়েেীশাো ও পড়রবালরর
ষ্ট্াফলদর আবাড়সক এোকা ড়হসালব বযবহৃে হলো। আর উপলরর েো ড়েে শাহ
পড়রবালরর ড়িিস্ব আবাড়সক এোকা। ড়বশাে এই বাড়ির প্রলেযক গলালরর
গকািটালেই ৫০ড়টর কম কক্ষ গিই। এই বাড়িলে ঢুকলেই শরীে গরামাড়িে হয়
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স্যার। বাড়িটা বেড়র কলরড়েলেি োই রািপুত্র বাাংগসা ওরলফ সুেোি আহমদ
শাহ। কে পােণকয গসড়দলির এই বাড়ি ও আিলকর এই বাড়ির মলধয!’
োমর ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। োর কণ্ঠ ভারী হলয় উলেড়েে।
োর আলবগটা আহমদ মুসার দৃড়ষ্ট্ আকেণণ করে। বেে, ‘ফরহাদ, এই
বাংলশর সালে গোমার আর গকাি সম্পকণ আলে?’
‘এই কো গকি ড়িলজ্ঞস করলেি স্যার?’
‘এই বাংলশর প্রড়ে গোমার আলবগ এবাং এই বাড়ির ড়িেীয় েোয় গোমার
িায়ী গগষ্ট্ হওয়া গদলখ।’
‘ড়েকই ধলরলেি স্যার। এই বাংলশরই এক সন্তাি আড়ম। প্রায় শে বের
আলগ পাত্তািী অিে দুড়ট সােোিালে ড়বভি ড়েে। েয়িব গোবায়দার দাদার
বাপরা েয় ভাই ড়েলেি। েয় ভাই েয়ড়ট সােোিালে রািত্ব করলেি। রািযগুলো
োই গকন্দ্রীয় শাসলির অধীলি চলে গগলে েয়িব গোবায়দার দাদার বাবা সুেোি
আব্দুে কালদর কামাে উড়েি োিা অে পাাঁচ ভাই ড়হিরে কলর মােলয়ড়শয়া চলে
োি। গসই পাাঁচ ভাইলয়রই এক ভাইলয়র বাংশধর আড়ম। িালবর বাাংগসা িহীর
উড়েি ‘োফড়সরুে কুরআি’ ড়শক্ষার িে গোটলবো মােলয়ড়শয়া োয়। পাাঁচ বের
গস মােলয়ড়শয়ায় ড়েে। গকাসণ গশে কলর গস োইেযালন্ড ড়ফলর আলস। োর সালে
আমার এে বন্ধুত্ব হয় গে, আড়মও ো সালে োইেযালন্ড চলে আড়স। বযাাংকলকর
একড়ট ড়বশ্বড়বদযােলয় ভড়েণ হই। এই বাড়ির গগষ্ট্ রুম আমার িে িায়ীভালব
বরাে হলয় োয়। ড়বশ্বড়বদযােয় গেলক িালবলরর সালে এখালি এলে বা সুেোি
গলি োকলে এই গগষ্ট্ রুলমই আড়ম োড়ক। ড়কন্তু োই বলে ‘গগষ্ট্’ িয়, পড়রবালরর
একিি সন্তাি ড়হসালবই দাদী এবাং অেরা আমালক গদলখি।’
োমে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি।
আহমদ মুসার গোাঁলট ড়মড়ষ্ট্ এক টুকলরা হাড়স। বেে, ‘িামাই ড়হলসলব
গদলখি িা?’
ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির মুখ েজ্জায় োে হলয় উেে। েজ্জািড়িে ধীর
কলণ্ঠ বেে, ‘ড়বশ্বাস করুি স্যার, েয়িলবর সালে আমার ড়বলয় ড়েক হলয় আলে, এ
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কো আপিার কালে আড়ম প্রেম শুিোম। িা দাদী, িা অে গকউ এ বযাপালর
আমালক ড়কেু বলেলেি।’
‘েয়িব গোবায়দার ড়দক গেলক?’
‘িা স্যার। েয়িব খুব ভালো গমলয়। খুব িীড়ে-ড়িষ্ঠ গস। ড়েি েোয় োর
এোকায় গকাি ড়দি আড়ম ঢুড়কড়ি, গঢাকার অনুমড়েও গিই। দাদী ও িালবলরর ঘর
পেণন্ত আমার োোয়াে।’
‘কো বে িা গোমরা?’
‘োর ফরমাে অবিায় প্রলয়ািিীয় গেটুকু গসটুকু কোই হয়।’
‘োর ‘ফরমাে অবিা’ বুঝোম িা ফড়রদ।
‘ফরমাে গপাশাক পলর েখি গস বাইলর আলস।’
‘ফরমাে গপাশাক ড়ক?’
‘েখি গস বাইলর আলস, গা মাো গঢলক িালবর সালে বাইলর আলস।
এটাই োর ফরমাে অবিা।
‘বুলঝড়ে।’ বলে আহমদ মুসা একটু ড়মড়ষ্ট্ হাসে। বেে, ‘হোশ হলয়া িা
ফরহাদ। গোমালদর ড়বলয় ড়েক হলয় োকার কো দাদী আমালক বলেলেি এবাং
গসটা ড়েড়ি বলেলেি েয়িব গোবায়দার সামলি। েুড়ম খুড়শ?’
একটা দরিার সামলি দাাঁড়িলয় পিে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। োি রাঙা
মুখ ড়িচু কলর বেে, ‘ধেবাদ স্যার। দাদী আর িালবর আমালক খুব
ভােবালসি।’
‘আর েয়িব? োর প্রড়ে অড়বচার করে গকি?’
সেজ্জ গহলস দরিা গেলে গভেলর ঢুকলে ঢুকলে বেে ফরহাদ ফড়রদ
উড়েি, ‘ওটা ভাবার সাহস আমার এে ড়দি হয়ড়ি। গস আমার কালে দুেণভ এক
‘মড়ি’।
আহমদ মুসা ঘলর ঢুকে। েজ্জা েুকালে িেমুখী ফরহালদর কাাঁলধ হাে
গরলখ আহমদ মুসা বেে, ‘ধেবাদ গোমালদর দু’িিলক। ড়ভন্ন ধরলির এক ড়শরীফরহাদ গোমরা এবাং এটাই আদশণ।’
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কো গশে কলরই আহমদ মুসা ফরহালদর ড়পে চাপলি বেে, ‘গদড়খ
গোমার ড়ক আলে গদখাও।’
প্রসঙ্গান্তলর োবার সুলোগ গপলয়ই গেি ফরহাদ ফড়রদ উড়েি হোৎ
এযাকড়টভ হলয় উেে। েুলট গগে গেস-কযাড়বলিলটর কালে। খুলে গফেে গেসকযাড়বলিট। বেে, ‘গদখুি স্যার আপড়ি ড়ক পেন্দ করলবি।’
‘আর গদখালদড়খ িয়। েুড়ম আমার িলে শাটণ, পযান্ট দাও। আর িযালকট
োকলে িযালকট ড়িলয় এস। আমার অলিক পলকট দরকার।’ বলে আহমদ মুসা
বলস পিে গসাফায়। সামলি একড়ট আেমাড়রর উপর একটা ফাষ্ট্ণ এইড বি
গদখলে গপে। উলে ড়গলয় গসটা িাড়মলয় আিে। বালি দুই পযালকট এড়ন্টলসপড়টক
ও এড়ন্টলপষ্ট্ ফাইবার বযালন্ডিও গপে। একটা পযালকট ফরহালদর িলে, অেড়ট
ড়িলির িলে ড়িলয় ড়িে। বাহু সড়ন্ধর বুলেটাহে িালির রি বন্ধ করা প্রলয়ািি।
ফরহাদ ফড়রদ উড়েি কলয়কটা পযান্ট, অলিকগুলো শাটণ এবাং কলয়কটা
িযালকট এলি আহমদ মুসার কালে গরলখ বেে, ‘গকািটা গকািটা আপিার পেন্দ
হয় গদখুি।’
‘ধেবাদ ফরহাদ।’ বলে আহমদ মুসা একটা গাবাড়ডি পযান্ট, একটা
সুড়ে শাটণ এবাং গবড়শ পলকলটর একটা িযালকট গবলে ড়িলয় বােরুলম ঢুলক গগে।
দরিা বন্ধ করার আলগ বেে, ‘ড়িিণি ঘলর েুড়মও গপাশাক পালল্ট িাও। গসাফার
উপর বযালন্ডি পযালকট আলে। বযবহার করলে পার।’
গপাশাক পালল্ট ড়িে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি।
আহমদ মুসাও গবড়রলয় এে।
‘স্যার আপড়ি বুলেটাহে িাি ড়ক বযালন্ডি কলরলেি?’
‘বযালন্ডি কড়রড়ি, গবাঁলধড়ে।’
‘আমরা এখি গকাোয় োব স্যার?’ বেে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি।
‘গোমার এখালি গকাি ড়েকািা গিই?’
‘শাহবাড়ি োিা এখালি গকাি ড়েকািা গিই। আড়ম আি এখালি
এলসড়েোম পিাশ মাইে দূলরর এক গ্রাম গেলক।’
‘ড়চন্তা গিই েুড়ম গে ড়েকািায় এলসড়েলে, গস ড়েকািায় েুড়ম োলব।’
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‘বুঝোম িা স্যার।’
‘দাদীমারা গেখালি আলেি, গসখালিই েুড়ম োলব। গোমালক কমপলক্ষ ৭
ড়দি শুলয় োকলে হলব।’
‘গকি?
‘গপলরকওয়াো বযাটলির প্রহালরর প্রড়েড়ক্রয়া কে েীব্র ো বুঝলে পারলব
কলয়ক ঘণ্টা পর গেলক।’
বলেই হাাঁটা শুরু করে আহমদ মুসা।
গপেলি গপেলি ফরহাদ ফড়রদ উড়েি।
গাড়ি বারান্দায় ব্ল্যাক ঈগলের ড়েিড়ট গাড়ি দাাঁড়িলয়ড়েে।
আহমদ মুসা িীলপর োইড়ভাং ড়সলট উেলে োড়েে। ফরহাদ ফড়রদ উড়েি
বেে, ‘স্যার আপিার একটা হাে আহে। আড়ম োইভ করলে পাড়র।’
আহমদ মুসা সলর ড়গলয় পালশর ড়সলট বসে। ফরহাদ ফড়রদ উড়েি উেে
োইড়ভাং ড়সলট।
গাড়ি চেলে শুরু করে।
‘ফরহাদ, গমইি গরালড উলেই এ গাড়ি দাাঁি করালে হলব। একটা গাড়ি
ড়েক করলব পাত্তািী ড়সড়টর ওল্ড এোকার িলে।’ বেে আহমদ মুসা।
‘স্যার এ গাড়ি ড়িলয়ও গো আমরা পাত্তািী ড়সড়টলে গেলে পাড়র।’ ফরহাদ
বেে।
আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘এর অেণ হলব আমালদর ড়েকািা শত্রু ব্ল্যাক
ঈগেলক িাড়িলয় গদয়া।’
‘ড়কভালব?’ ফরহাদ বেে। োর গচালখ-মুলখ ড়বস্ময়।
‘এ গাড়ির গকাোও িান্সড়মটার চীপ োগালিা আলে। গাড়ি গেখালিই
োকুক, এই িান্সড়মটার োর অবিাি িাড়িলয় গদলব।’
ফরহালদর গচাখ গেলক ড়বস্ময় েখিও কালটড়ি। বেে, ‘ড়কভালব িািলেি
স্যার আপড়ি?’
‘বেব।’
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ড়বস্ময় কালটড়ি ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির গচাখ গেলক। োর গচালখর সামলি
গভলস উেে আিলকর শুরু গেলক সব দৃশ্য। সব শড়ি, সব জ্ঞাি ড়দলয় গেি আল্লাহ
এক গফলরস্তালক পাড়েলয়লেি। গক এই গফলরস্তা? ফরহাদ ফড়রদ উড়েি আহমদ
মুসার ড়দলক মুখ ঘুড়রলয় বেে, ‘আপিার পড়রচয় সম্পলকণ প্রে ড়ক আবার ড়িলজ্ঞস
করলে পাড়র স্যার?’
আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘বেলেই গো িািা গশে হলয় োলব িািার
আগ্রহটা োক িা।’
গমইি রাস্তায় গাড়ি গপৌলে ড়গলয়ড়েে।
ফরহাদ ফড়রদ উড়েি রাস্তার বাইলর একটা গালের আিাে ড়িলয় গাড়ি
দাাঁি করাে।
গাড়ি গেলক িামলে িামলে বেে, ‘স্যার, আপড়ি একটু বসুি, আড়ম গাড়ি
গদখড়ে।’ বলে ফরহাদ গাড়ি গেলক গবড়রলয় এে।

আহমদ মুসা ফরহাদ ফড়রদ উড়েিলক বলেড়েে, গপলরকওয়াো বযাটি
চালিণর প্রড়েড়ক্রয়া েুড়ম বুঝলে পারলব কলয়ক ঘণ্টা পর গেলক। ৭ ড়দি গোমালক
শুলয় োকলে হলব। কোটা আহমদ মুসার গক্ষলত্র গবড়শ ফলেলে। সাে ড়দি োলক
ড়বোিা গেলক উেলে হয়ড়ি। অবশ্য ফরহাদ ফড়রদ উড়েি সাে ড়দলিও গসলর
উেলে পালরড়ি। োর অবিা ড়েে আরও কাড়হে।
আহমদ মুসা মলি কলরড়েে, গস ফরহাদ ফড়রদ উড়েিলক েয়িব
গোবায়দালদর ওখালি গপৌলে ড়দলয়ই সুেোি গলি ড়ফলর োলব োর সদয ভািা
করা বাড়িলে। ড়কন্তু দাদী ও েয়িব োলক োলিড়ি। গকাি কো িা শুলি আহমদ
মুসা চলে আসলে গগলে আিাে গেলক েয়িব গোবায়দা গবড়রলয় এলসড়েে। গকাঁলদ
উলে বলেড়েে, ‘আপড়ি সবার িলে হলবি, গকউ আপিার িলে িয়, এটা শুধু
সবার প্রড়ে আপিার িুেুম িয়, এটা আপিার অোয় আত্মপীিি। এই মলিাভাব
ইসোলমর সামাড়িক সম্পলকণর োংঘি।’ বলে একটু গেলম আলবগলক সম্বরণ কলর
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ড়িলয় আবার বলে উলেড়েে, ‘ভাই গবালির প্রড়ে দাড়য়ত্ব পােি করলব, গবালিরও
দাড়য়ত্ব আলে ভাইলয়র প্রড়ে। দারুণ আহে অবিায় আপড়ি গেখালি োলবি, গসই
সদয ভািা করা বাড়িলে আপিার গকউ গিই। হাসপাোলে োওয়া গেমি ড়িরাপদ
হলব িা, গেমড়ি গে গকাি ডািার ডাকাও ড়িরাপদ িয়। এই অবিার কো গিলি
আপিালক আমরা োিব ড়ক কলর?’ অশ্রু সম্বরলণর গচষ্ট্া সলেও েয়িলবর গশলের
কোগুলো কান্নায় রুদ্ধ হলয় ড়গলয়ড়েে।
গকাি কো িা বলে আহমদ মুসা ঘলরর দরিা গেলক ঘুলর দাাঁড়িলয় মাো
ড়িচু কলর ধীলর ধীলর এলস গসাফায় বলসড়েে। বলেড়েে, ‘স্যড়র গবাি। আড়ম
গবািলদর দাড়য়ত্বশীে প্রমাণ করলে চাইড়ি। আড়ম গচলয়ড়েোম, আমালদর সবার
অবিাি এক িায়গায় িা গহাক।’
‘আপড়ি গে ড়সদ্ধান্ত গিলবি, গসটাই হলব স্যার। পালশর বাড়িই একিি
মড়হো সািণলির। ড়েড়ি আমার মালয়র বন্ধু, োর ওপর বেণমাি সাংকলট ড়েড়ি
আমালদর একিি মুরুড়িও। ড়েড়ি আপিালদর গদখলবি। োরপর ো ভালো মলি
হয় করা োলব স্যার।’ বলেড়েে েয়িব গোবায়দা।
আহমদ মুসার গচাখ দু’গটা ড়িচু। গোাঁলট এক টুকলরা হাড়স ফুলট উেলে
গদখা ড়গলয়ড়েে। বলেড়েে, ‘গবাি ড়ক ভাইলক ‘স্যার’ বলে?’
ড়বব্রে ভাব ফুলট উলেড়েে েয়িব গোবায়দার মুলখ। কলয়ক মুহূেণ কো
বলেড়ি গস। োরপর বলেড়েে, ‘স্যড়র, অভযাসবশে বলেড়ে ভাইয়া।’
‘স্যার, আপড়ি ভাই হলয় গগলেি। ড়কন্তু আপিার পড়রচয় ড়িলজ্ঞস কলরও
িািলে পারড়ে িা।’ ফরহাদ ফড়রদ উড়েি বলেড়েে।
‘গোমার ধারণা বেে ড়েড়ি গক হলে পালরি?’ বলেড়েে দাদী।
‘িা দাদীিী বেলে পারব িা। অলিক গভলবড়ে আড়ম। কাউলক আড়ম খুাঁলি
পাইড়ি। কাি ও গোগযোর ড়দক ড়দলয় রূপকোর রািপুলত্রর সালে োর েুেিা
হয়। ড়কন্তু রূপকোর রািপুত্র গো এভালব বাস্তলব আলস িা!’ ফরহাদ ফড়রদ উড়েি
বলেড়েে।
‘রূপকোর রািপুত্র বাস্তব হলয় আলস িা, ড়কন্তু বাস্তলব রূপকোর
রািপুলত্রর গচলয়ও বি রািপুত্র োকলে পালর।’ বলেড়েে দাদী।
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‘আড়ম মািোম দাদী, ইড়ি গসরকম গকউ, ড়কন্তু গক?’ ফরহাদ ফড়রদ
উড়েি বলেড়েে।
ফরহাদ োমলেই আহমদ মুসা বলেড়েে, ‘দাদীমা, ড়িি এই আলোচিা
রাখুি। প্রড়েড়দি পৃড়েবীলে রূপকোর গচলয় বি হািালরা রূপকো বেড়র হলে।
এই রূপকো োরা সৃড়ষ্ট্ করলে, োরা সবাই সাধারণ মানুে, রািপুত্র িয় দাদীমা।’
ড়কেু বেলে োড়েে দাদীমা। ড়কন্তু বো হয়ড়ি। পড়রচাড়রকা ডািারী বযাগ
হালে এযাপ্রি পরা একিি পাঁয়োড়েস্নশ-পিাশ বেলরর মড়হোলক ড়িলয় েইাং রুলম
প্রলবশ কলরড়েে।
েয়িব গোবায়দা এড়গলয় ড়গলয় মড়হোলক সাোম ড়দলয় বলে, ‘আসুি
ডািার খাোম্মা।’
েয়িব গোবায়দা ডািার খাোম্মালক আহমদ মুসালদর সালে পড়রচয়
কড়রলয় গদয়। সাোম ড়বড়িময় ও প্রােড়মক কো গশে হলে েয়িব গোবায়দার
ড়িলদণলশ পড়রচাড়রকা আহমদ মুসালক পালশর ঘলর ড়িলয় োয়। ড়চড়কৎসার িে
োলকই প্রেম গদখা হয়, পলর ফরহাদ ফড়রদ উড়েিলক।
পরীক্ষা-ড়িরীক্ষা ও বযালন্ডি গশলে দু’িিলক োলদর িলে ড়িড়দণষ্ট্ ঘলর
ড়িলয় োওয়া হয়।
ডািার খাোম্মা ড়ফলর আলসি েইাং রুলম।
গশাফায় বসলে বসলে বলেড়েলেি, ‘গোমালদর পড়রচাড়রকারা খুব দক্ষ।
আমার িালসণর গচলয়ও ভালো কাি কলরলে োরা।’
‘এ গমলয়রা খুবই আন্তড়রক ডািার খাোম্মা।’ বলে েয়িব গোবায়দা।
‘ওলদর গকমি গদখলে ডািার মা?’ দাদী বলেড়েে উদগ্রীব কলণ্ঠ।
মুখটা মড়েি হলয় োয় ডািালরর। বলেড়েে, ‘আমার ডািারী িীবলি
এমি বীভৎস দৃশ্য আড়ম গদড়খড়ি আম্মািী। শুিোম গপলরকওয়াো বযাটি ড়দলয়
ওলদর গপটালিা হলয়লে, ড়বলশে কলর ড়বলভি বাগণমযাি িালমর গেলেটার দু’পািলর
অক্ষে চামিা গিই বেলেই চলে। আর ওর বাম বাহু-সড়ন্ধর মাসেটা বুলেট
এলকবালর েুলে ড়িলয় গগলে। এড়দলক ফরহাদ গেলেটা গমাটামুড়ট আলে। প্রায় সারা
গালয়ই গপলরলকর আঘাে আলে, ড়কন্তু গমির ড়কেু িয়।’
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‘ড়বলভি বাগণমযালির গকমি গরষ্ট্ দরকার হলব, ডািার খাোম্মা?’
বলেড়েে েয়িব গোবায়দা।
‘গবড়ট োর দু’পািলর ও বাহু সড়ন্ধলে িেুি চামিা গিালে হলব। আটদশড়দি োলক ড়বোিা গেলকও উেলে গদয়া োলব িা। োরপলরও সপ্তাহখালিক
গরষ্ট্ দরকার হলব। েলব এই গেলেটার গক্ষলত্র এে সময় োগলব বলে মলি হয় িা।
মািড়সক শড়ি োর অড়বশ্বাস্য। এ ধরলির গোকলদর গে গকা বযড়ধই দ্রুে গসলর
োয়।’
‘বযাপারটা ড়ক কলর বুঝলেি খাোম্মা?’ বলেড়েে েয়িব গোবায়দা
আগ্রলহর সালে।
‘োর বুলেট-ড়বদ্ধ ও বযাটলির গপলরক ড়বদ্ধ ড়বরাট আহে িাি আমালক
পড়রষ্কার করলে হলয়লে। এমি গক্ষলত্র গরাগীরা ড়চৎকার কলর, উঃ আঃ গো কলরই।
গেমি ফরহাদ কলরলে, গস খুব কষ্ট্ও গপলয়লে। কান্না আটকালে পালরড়ি গবচারা।
ড়কন্তু ড়বলভি বাগণমযালির মুলখ কলষ্ট্র একড়ট ভাাঁিও পিলে গদড়খড়ি। গগাটা সময়
গস গচাখ বন্ধ কলর ড়েে। গেি শাড়ন্তলে ঘুমুলে। মালঝ মালঝ আমার প্রলের িবাব
ড়দলয়লে। সব সময় কণ্ঠ স্বাভাড়বক ড়েে। চা গখলে গখলে গল্প কলরলে। এমি
িালভণর মানুে আড়ম আলগ গদড়খড়ি। োলক মলি হলয়লে একটা অনুভূড়েহীি পাের।
আড়ম ড়বড়স্মে হলয় ড়িলজ্ঞস কলরড়েোম, গোমার কষ্ট্ োগলে িা? উত্তলর গস
বলেড়েে, কষ্ট্ োগাই স্বাভাড়বক। আড়ম বলেড়েোম, ড়কন্তু গোমালক গদলখ গো ো
মলি হলে িা? গস বলেড়েে, কষ্ট্ হিম করলে পারলে বাইলর ো আর প্রকাশ পায়
িা। ড়েক বলেলে গস। ড়কন্তু এমি িাভণ কম মানুলেরই োলক। গক এই গোক গবড়ট?’
েয়িব গোবায়দা ড়চন্তায় পলি ড়গলয়ড়েে গে, ডািার খাোম্মালক কেটুকু
বো োয়। ড়কেু িা বেলে ড়েড়ি মাইন্ড করলে পালরি। গসটা ভালো হলব িা। এসব
ড়চন্তা কলর েয়িব গোবায়দা বলে, ‘উড়ি আমালদর গমহমাি। একিি ড়বলদশী।’
‘ড়কন্তু গস গো খৃষ্ট্াি। িাম শুলি গো োই মলি হলে! এমি মারাত্মকভালব
আহে ও গুেীড়বদ্ধ হলো গকাোয়?’ ডািার খাোম্মা বলেড়েে। োাঁর গচালখ গবদিা
ও ড়বস্ময়।
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েয়িব গোবায়দা একবার দাদীর ড়দলক োকায়। একটু ভালব। োরপর
বলে, ‘আপড়ি আমালদর ড়বপলদর কো িালিি। ফরহাদ ফড়রদ উড়েিলকও আপড়ি
গচলিি। গস সুেোি গলি আক্রান্ত ও ড়কডোপড হলে এই ড়বলদশী োলক বাাঁচালে
ড়গলয় ড়িলিও বন্দী হয়। উভলয়ই ড়িেণােলির ড়শকার হয়। ড়কন্তু োরা অবলশলে
ড়িলিলদর মুি করলে সমেণ হয়।’
‘আেহামদুড়েল্লাহ। গদখ মানুে মানুলের িে কে করলে পালর! ড়বলদশী
ড়বলভি বাগণমযািই গবড়শ ড়িেণাড়েে হলয়লে।’ বলেড়েে ডািার খাোম্মা।

েয়িব গোবায়দার এই বো এবাং ডািার খাোম্মার এই গশািা গে সাংকট
গডলক আিলব গকউ েখি এটা বুলঝড়ি।
সাংকট এে ড়েি ড়দি পলরই।
আহমদ মুসা শুলয়ড়েে োর কলক্ষ োর গবলড। ধীলর ধীলর এলস ফরহাদ
আহমদ মুসার ড়বোিায় োর পালশ বসে।
আহমদ মুসা োিাোড়ি উলে বসে। েুড়ম কষ্ট্ কলর এলে গকি? ডাকলে
আড়ম গেোম।
ড়েি ড়দলিই আহমদ মুসা প্রায় গসলর উলেলে, ড়কন্তু ফরহাদ ফড়রদ
উড়েলির জ্বরই এখিও সালরড়ি।
ডািার খাোম্মা ঘলর ঢুলক ফরহাদ ফড়রদ উড়েিলক গদলখ বেে, ফরহাদ
গোমার ড়বোিা গেলক উো ড়েক হয়ড়ি। দাাঁিালেও আহে িািগুলোর উপর চাপ
পিলব, োলে জ্বর বািলব এবাং ড়িরাময় ড়বেড়ম্বে হলব। শুলয় পি, এখালিই
গোমালক গদখব।’
সুলবাধ বােলকর মে সাংলগ সাংলগই শুলয় পিে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি।
‘ফরহাদ আমালদর খুব ভালো গেলে। বিলদর কো মাে করলে একটু
গদড়র কলর িা।’ বেে দাদী প্রসন্ন মুলখ।
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মুখ ড়টলপ হাসে েয়িব গোবায়দা। বেে, ‘বুঝার আলগ কাি করলে োর
ফে সব সময় ভালো হয় িা।’
‘ভালো একটা িীড়ে কো বলেে গবড়ট’ বলে ডািার খাোম্মা আহমদ
মুসার ড়দলক োড়কলয় বলে, ‘েুড়ম একটা ড়মরাকে ড়বলভি বাগণমযাি। ড়েি সপ্তালহর
ড়িরাময় গোমার গক্ষলত্র ড়েি ড়দলি হলয় গগলে। আি আড়ম আমালদর ডািারলদর
ববেলক গোমার কো বেলে সবার গচাখ োিাবিা হলয়লে। একিি গো সব শুলি
এেটা অড়ভভূে হলয়লে গে গোমালক গদখার িলে পাগে হলয় উলেলে। আড়ম
োলক ওলয়েকাম কলরড়ে। গস আসলে। গস একিি চমণ ড়বলশেজ্ঞ হওয়া োিাও
একিি িাড়ষ্ট্ক সািণি। োর কাে গেলক ভালো পরামশণও পালব।’
োমে ডািার খাোম্মা।
ডািার খাোম্মার গশলের কলয়কড়ট বাকয শুলি মুলখর সব আলো দপ
কলর ড়িলভ গগে আহমদ মুসার। োর ড়মরাকে ড়িরামলয়র কো শুলিই একিি
শীেণ িািীয় ড়বলশেজ্ঞ ডািার সাংলগ সাংলগ োলক গদখলে চলে আসলে, এটা
এলকবালরই স্বাভাড়বক িয়। আহমদ মুসা ড়িলজ্ঞস করে ডািার খাোম্মালক,
‘োরা ড়ক আমার িাম গিলিলে?’
‘হ্যাাঁ োরা ড়িলজ্ঞস কলরলে। আড়ম বলেড়ে গোমার িাম। ড়বলদশী োও
বলেড়ে।’ বেে ডািার খাোম্মা।
‘গক ড়িলজ্ঞস কলরলে?’
‘গকি, ঐ ড়িি গস্পশাড়েষ্ট্ ও িাড়ষ্ট্ক সািণি। োাঁরই গো উৎসাহ গবড়শ।’
‘ড়ক িাম োর ডািার খাোম্মা?’
‘ডািার এযালেলো িুদাহ।’
িাম শুলিই চমলক উেে আহমদ মুসা। োর িালমর প্রেম অাংশলক িা
ধরলেই গশে অাংশটা পড়রষ্কার ইহুদী। বলে ‘ডািার খাোম্মা, ডািার এযালেলো
আমালক গদখার িে আসলবি এ কো কখি আপিালক বলেি? সাংলগ সাংলগই?’
ডািার খাোম্মা পড়রপূণণ দৃড়ষ্ট্লে োকাে আহমদ মুসার ড়দলক। ভাবিার
একটা োয়া ফুলট উেে োর গচালখ মুলখ। আহমদ মুসার প্রলের উত্তলর সাংলগ
সাংলগই গস ড়কেু বেে িা। একটু গভলব বেে, ‘মলি পিলে গস মাঝখালি উলে
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টয়লেলট ড়গলয়ড়েে। টয়লেট গেলক আসার পর গস আলোচিায় আবার গোগ গদয়
এবাং বলে ঐ কো। গকি প্রে করে এসব, অে ড়কেু ভাবে?’
‘বেড়ে খাোম্মা। বেলেি উড়ি আসলেি। উিারা ড়ক আোদাভালব
আসলেি? বাসা ড়চিলবি ড়ক কলর ওরা?’ বেে আহমদ মুসা।
‘এক সালেই আশার কো ড়েে। ড়কন্তু হোৎ গস বেে, ওড়দলক আমার
এক বন্ধুরও োওয়ার কো। আমরা এক সালেই োলবা। ক’ড়মড়িট গদরী হলব।
আপিার গপেলিই আড়ম আসড়ে। আড়ম বাসার ড়েকািা ড়েলখ ড়দলয় চলে এলসড়ে।’
ডািার খাোম্মা বেে।
আহমদ মুসা ড়িলির হাে ঘড়ির ড়দলক োকাে। বেে, ‘আপিারা
এলসলেি সাে ড়মড়িট। আর চার-পাাঁচ ড়মড়িলটর মলধযই ওরা এলস পিলব ড়িশ্চয়।’
কো গশে কলরই আহমদ মুসা োকাে দাদী ও েয়িব গোবায়দার ড়দলক।
বেে, ‘ভড়বষ্যে িালিি একমাত্র আল্লাহ। ড়কন্তু আড়ম আশাংকা করড়ে চার পাাঁচ
ড়মড়িলটর মলধযই এখালি বি ড়কেু ঘটলে োলে। বাড়ির সামলির ড়দলক োিা অে
গকাি পে ড়ক আলে গেখাি ড়দলয় আপিালদর গবড়রলয় োওয়া সম্ভব হলে পালর?’
সবার মুখ শুড়কলয় গগলে। প্রবে উলিগ ফুলট উলেলে োলদর গচালখ মুলখ।
বেে ডািার খাোম্মা গচালখ-মুলখ ড়বস্ময় ড়িলয়, ‘েুড়ম ড়ক আশঙ্কা করে ডািার
এযালেলো গকাি ড়বপলদর.........।
ডািার খাোম্মার কো গশে হলো িা। কড়োং গবে গবলি উেে।
আহমদ মুসা উলে দাাঁিাে। বেে, ‘ডািার খাোম্মা ডািার এযালেলোর
ডাি েিণড়ি ড়ক ড়ডলফড়িভ?’
ড়বস্ময় ড়বমূঢ় গচালখ োকাে খাোম্মা আহমদ মুসার ড়দলক। বেে, ‘হ্যাাঁ,
েুড়ম িািলে ড়ক কলর?’
‘পলর বেব, ওরা এলস গগলে। আপিারা সবাই দু’েোয় িাি। ফরহাদ
েুড়মও োও। দয়া কলর আড়ম িা ডাকা পেণন্ত গকউ ড়িলচ িামলবি িা। োি
আপিারা, আড়ম ড়গলয় দরিা খুলে ড়দড়ে।’
বলে আহমদ মুসা োিাোড়ি বাড়েলশর ড়িচ গেলক ড়রভেবার গবর কলর
মাোর গপেলি িযালকলটর গগাপি পলকলট ঢুড়কলয় ড়িে।
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‘খারাপ ড়কেুর আশাংকা আলে?’ দ্রুে কড়ম্পে কলণ্ঠ বেে েয়িব
গোবায়দা।
‘প্রস্তুে োকা ভালো।’ হাড়স মুলখ শান্ত কলণ্ঠ বেে আহমদ মুসা।
‘ড়িি আপিারা গদােোয় োি।’
কো বেলে বেলেই আহমদ মুসা ঘর গেলক গবড়রলয় দ্রুে পালয় েুটে
বাইলরর ঘলরর ড়দলক।
আহমদ মুসা চলে োবার পর ডািার খাোম্মা গোবায়দালক বেে,
‘গোমরা োও, আড়ম গদড়খ ডািার এযালেলো সড়েয এলেি ড়কিা।’
‘ড়িি খাোম্মা, উড়ি ো বলেলেি োর মলধযই কেযাণ আলে। সব ড়েক
োক োকলে গো উড়ি আমালদর ডাকলবিই।’ অনুলরাধ করে েয়িব গোবায়দা
ডািার খাোম্মালক।
ওরা সবাই গদােোয় উলে গগে।
আহমদ মুসা েুলট এলস েইাংরুলমর বাইলরর দরিার গডার ড়ভউলে গচাখ
রাখে। গদখলে গপে দরিার সামলিই আলেি দীঘণলদহী পোলশর মে বয়লসর
একিি ভদ্রলোক। োর গালয় েখিও ডািালরর এযালপ্রাি। োর গপেলি
বারান্দার ড়িলচ দাাঁড়িলয় আলে কলয়কিি পুড়েশ।
পুড়েশ গদলখ চমলক উেে আহমদ মুসা। ডািার এযালেলোর সালে গো
আসার কো ব্ল্যাক ঈগলের গোকরা। পুড়েশ গকি োর সালে?
একটা সলন্দহ উাঁড়ক ড়দে আহমদ মুসার মলি। পুড়েলশর মাো গেলক পা
পেণন্ত দৃড়ষ্ট্ বুোে আহমদ মুসা। িা পুড়েশী কযাপ, ইউড়িফরম, বুট সব ড়েক আলে।
গকাি খুে গিই। ড়কন্তু আহমদ মুসার গচাখ আটলক গগে পুড়েশলদর চুলের উপর।
োই পুড়েশলদর চুে মাোর কযাপ োড়পলয় এমি গবঢপ ভালব গবড়রলয় আলস িা।
ড়িেীয় আলরকড়ট ড়িড়িস োর দৃড়ষ্ট্ আকেণণ করে। গসটা হলো, এই পুড়েশলদর
বুলটর কালো ড়ফোর প্রালন্তর গমটাে গমািলকর সবটাই সাদা। ড়কন্তু োই পুড়েলশর
ো িয়। োলদর ড়ফোর গমািলকর অগ্রভালগর এক েৃেীয়াাংশ কালো।
ডািার এযালেলোর চাোড়ক বুঝলে পারে আহমদ মুসা। ঝালমো
এিাবার িলে ব্ল্যাক ঈগলের গোকলদর গস পুড়েশ সাড়িলয় ড়িলয় এলসলে।
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হাসে আহমদ মুসা।
গডার ড়ভউ গেলক সলর এলস দরিার পালশর গোট ‘কী’ গবাডণ গেলক চাড়ব
হালে ড়িে।
দরিাড়টর োোয় গভের বাড়হর দু’ড়দক গেলকই চাড়ব গদবার বযবিা
আলে। খুড়শ হলো আহমদ মুসা। গস গে পড়রকল্পিার কো ভাবলে, োলে এর
প্রলয়ািি আলে।
এ সময় কড়োংলবে আবার গবলি উেে। এবার পর পর দু’বার। আহমদ
মুসা বুঝলে পারে ডািার এযালেলো অসড়হষ্ণু হলয় উলেলেি।
আহমদ মুসা দরিার েক আি-েক কলর চাড়বটা েলকর গভেলরই গরলখ
ড়দে।
দরিাড়ট দ্রুে খুলে বেে, ‘স্যড়র স্যার গদড়র হলয় গগে। আড়ম গভেলর
গরাগীর ঘলর ড়েোম। স্যার আপড়ি গো ডািার এযালেলো, মযাডাম ডািার
খাোম্মা আপিার কো বলেলেি।’
োরপর গোকড়টলক কো বোর সুলোগ িা ড়দলয়ই বেে, ‘পুড়েশ গকি
স্যার, ড়ক চায়?’
‘হ্যাাঁ, আড়ম ডািার এযালেলো। এই পুড়েশলদর সালে আমার রাস্তায়
গদখা। ওরাও এখালি আসলে গিলি এক সালেই এোম। ড়ক িলে ওরা এলসলে
আড়ম ড়িলজ্ঞস কড়রড়ি।’
আহমদ মুসা কলয়ক ধাপ এড়গলয় বারান্দার প্রান্ত পেণন্ত গপৌলে পুড়েশলদর
সবাইলক উলেশ্য কলর বেে, ‘আপিারা এ বাড়িলে এলসলেি? গকি এলসলেি?’
বাড়ির উোলি সদয আসা ড়েিড়ট গাড়ি। একটা গোট কার অে দু’ড়ট
অলটা-লটলম্পা। পুড়েলশর সাংখযা গমাট এগার িি। োলদর সবার হালেই খালটা
বযালরলের হ্যান্ড গমড়শিগাি। আহমদ মুসা োই পুড়েলশর হালে এ ধরলির সাবগমড়শিগাি গদলখড়ি।
কাাঁলধ সাবলমড়শিগাি ঝুোলিা ও হালে বযাটিধারী একিি পুড়েশ একটু
সামলি এড়গলয় এলস বেে, ‘আপড়ি গক?’
‘আড়ম আেী আবদুল্লাহ।’ আহমদ মুসা বেে।
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‘ড়বলভি বাগণমযাি ড়ক গভেলর?’
‘হ্যাাঁ।’
‘আমরা োর সালে কো বেব।’ পুড়েশ গোকড়ট।
‘আপিারা গকাি োিা গেলক এলসলেি।’
একটু েেমে গখলয় পুড়েশ অড়ফসারড়ট একটা গঢাক ড়গলে বেে, ‘িা,
আমরা পুড়েশ গহডলকায়াটণার গেলক এলসড়ে।’
‘ওলয়েকাম আপিালদর। আপিারা সকলে আসুি।’
বলে আহমদ মুসা দরিার একপালশ দাাঁিাে।
গভেলর ঢুকে প্রেলম ডািার এযালেলো। বেে, ‘আড়মও োলক গদখলে
এলসড়ে।’
পুড়েশরা সবাই এক এক কলর গভেলর ঢুকে।
সবলশলে আহমদ মুসা ঢুকে। ঢুলকই দু’হাে গপেলি ড়িলয় দরিা গেলে
বন্ধ কলর ড়দে এবাং একই সালে েলক োগালিা চাড়ব ঘুড়রলয় েক বন্ধ কলর ঘলরর
মাঝখালি এলস বেে, ‘আপিারা একটু বসুি। আড়ম ওাঁলক ড়িলয় আসড়ে।’ বলে
আহমদ মুসা েইাংরুম গেলক গভেলর োওয়ার দরিায় এলস বেে, ‘৮ িলির
গসাফায় ১২িি বসলে একটু অসুড়বধা হলব স্যার।’
একটা গচয়ার ঘলরর এড়দলকর গদয়ালের সালে আেগা কলর রাখা ড়েে।
গচয়ারড়ট একটু গটলি আহমদ মুসা একিি পুড়েশলক গডলক বেে, ‘আপিার
ওখালি অসুড়বধা হলে। এখালি বসুি।’
আহমদ মুসার কো গশে হওয়ার সালে সালেই বযাটিধারী পুড়েশ
অড়ফসারড়ট বেে, ‘ড়ম. আবদুল্লাহ, বসার দরকার গিই। দু’িি আপিার সালে
োলে। োরা ড়বলভি বাগণমযািলক আিলে আপিালক সাহােয করলব।’
মলি মলি হাসে আহমদ মুসা। োর িযািটা একটু পালল্ট গগে। োলে
বরাং োর োভই হলব। দু’িি কম হলো এ রুলমর গেলক।
‘ড়েক আলে। আসুি, ওলয়েকাম।’
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বলে আহমদ মুসা িব ঘুড়রলয় গভেলর োবার দরিা খুলে গফেে। এবাং
দরিার এক পালশ দাাঁিাে। পুড়েশ দু’িি এলে োলদরলক গভেলর োবার িলে
আহবাি িািাে। দু’িি পুড়েলশরই হ্যান্ডলমড়শিগাি কাাঁলধ ঝুোলিা।
পুড়েশ দু’িি গভেলর ঢুলক গগে এক এক কলর। োলদর গপেলি ঢুকে
আহমদ মুসাও।
আহমদ মুসা গভেলর ঢুলক গগে এক এক কলর। োলদর গপেলি ঢুকে
আহমদ মুসাও।
আহমদ মুসা গভেলর ঢুলক দরিার পাল্লা আলস্ত কলর গেলে ড়দে এবাং
েকটাও ড়টলপ ড়দলয়লে সালে সালে। অলটা গলাি হওয়ার মেই দরিাটা সামাে
শব্দ েুলে গলাি হলয় গগে।
দরিা বন্ধ হওয়ার শলব্দ দু’িি পুড়েশ এক সালেই গপেি ড়ফলর োকাে।
োলদর গচালখ সলন্দহেুি প্রে। ড়কন্তু োরা প্রে করার আলগই আহমদ মুসা গচালখর
পেলক মাোর গপেলি িযালকলটর পলকট গেলক ড়রভেবার গবর কলর োলদর ড়দলক
োক কলর বেে, ‘গোমরা কাাঁধ গেলক গমড়শিগাি িাড়মলয় গিবার সুলোগ পালব
িা। োর আলগই আমার ড়রভেবালরর দুই গুেী গোমালদর মাো গুাঁলিা কলর গদলব।
আমার এই ড়রভোলর গকাি শব্দ হয় িা। ড়িঃশলব্দ দুই গুেী গোমালদর গমলর
গফেলব। গোমালদর সঙ্গীরা গকউ িািলে পারলব িা। েড়দ বাাঁচার ইো োলক অস্ত্র
গফলে দাও।’
পুড়েশ দু’িি একটু ড়িধা করে, ড়কন্তু পরক্ষলণই কাাঁলধর হ্যান্ড
গমড়শিগাি ড়িলচ গমলঝয় গেলি ড়দে।
দু’িলির ড়দলক ড়রভেবার িাড়চলয় বেে, ‘গোমরা উপুি হলয় শুলয় পি।
মলি গরখ, এক আলদশ ড়কন্তু দুবার করব িা। ড়িেীয় বার চেলব গুেী।’
উপুি হলয় শুলয় পিে দু’িলিই।
আহমদ মুসা ঘলরর এড়দক-ওড়দক োকাে বাাঁধার ড়কেু একটার গখাাঁলি।
ঘরড়ট ড়িচ েোর ডাইড়িাং রুম ড়হসালব বযবহৃে হয়। ঘলরর পড়শ্চম প্রান্ত
ড়দলয় গদােোয় ওোর ড়সাঁড়ি উলে গগলে। ড়সাঁড়ির ড়িচ ড়দলয় ওপালশ ড়কলচলি োবার
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দরিা। ঘলরর অে দু’ড়দলক দু’ড়ট কক্ষ। এ দু’ড়টই বাড়ির গগষ্ট্ রুম। এরই
একড়টলে আহমদ মুসা, অেড়টলে োলক ফরহাদ উড়েি।
খুাঁিলে ড়গলয় আহমদ মুসা অযাডহীসীভ গটপ গপলয় গগে। এ গটপ োলদর
বযালন্ডি বাাঁধার কালির িলেই আিা হলয়ড়েে।
এই গটপ ড়দলয় দ্রুে দুই পুড়েলশর হাে-পা োিাও মুখ আটলক ড়দে োলে
ড়চৎকার করলে িা পালর।
এরপর আহমদ মুসা গমাবাইলে একটা গটড়েলফাি করে পাত্তািী শহলরর
এসড়পলক। োই গগালয়ন্দা পুড়েলশর সহকারী প্রধাি পুরসাে প্রিাড়দপক পাত্তািী
ড়সড়টর এসড়পলক আহমদ মুসা সম্পলকণ আলগই বলে গরলখলে। আহমদ মুসাও োর
সালে কো বলেলে ড়বলভি বাগণমযাি পড়রচলয়।
ড়সড়ট পুড়েশ ধরলেই আহমদ মুসা এ বাড়ির ড়েকািা ড়দলয় বেে, ‘ব্ল্যাক
ঈগলের গোকরা পুড়েলশর েদ্মলবশ ড়িলয় আমালদর ধরলে এলসলে। এখালি
েয়িব গোবায়দাও আলে আপড়ি িালিি।’
‘এখি ড়ক অবিা?’ ড়সড়ট পুড়েশ সুপার ড়িলজ্ঞস করে।
‘আড়ম ওলদর আটলক গরলখড়ে। কেক্ষণ পারব িাড়ি িা।’ আহমদ মুসা
বেে।
‘ড়ম. বাগণমযাি ড়মড়িট দলশক ওলদর সামোি। ঐ এোকায় পুড়েশ
ইন্সলপির োড়চলির গিেৃলত্ব একটা ভ্রামযমাি টীম আলে। ওরা োলে ওখালি।
আড়ম একড়ট পুড়েশ টীম ড়িলয় ড়িলিই আসড়ে।’ বেে পাত্তািী ড়সড়ট পুড়েশ সুপার।
‘ধেবাদ স্যার।’ আহমদ মুসা বেে।
‘ওলয়েকাম ড়ম. বাগণমযাি।’ বলে পুড়েশ সুপার গটড়েলফাি গরলখ ড়দে।
আহমদ মুসা গমাবাইে পলকলট গরলখ দু’িি পুড়েলশর হ্যান্ডলমড়শিগাি
েুলে ড়িলয় একড়ট কাাঁলধ ঝুোে, অেড়ট হালে রাখে।
ডাি ড়দক গেলক গপেলি ঘুরলে ড়গলয় গদােোয় ওোর ড়সাঁড়ির ড়দলক িির
গগে আহমদ মুসার। গদখে, ‘ড়সাঁড়ির মাোয় দাাঁড়িলয় আলে েয়িব গোবায়দা। োর
দু’গচালখ ড়বস্ময়, আোংক।
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আহমদ মুসা দ্রুে কলয়ক ধাপ এড়গলয় বেে, ‘আপিারা গকউ এড়দলক
োকলবি, কাউলক আমার দরকার হলে পালর।’
েয়িব গোবায়দার গপেলি এলস দাাঁিাে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি এবাং
ডািার খাোম্মা। উলিগ-আোংলক সবার মুখই শুকলিা।
আহমদ মুসা ঘুলর দাাঁিাড়েে। েয়িব গোবায়দা শুকলিা কড়ম্পে কলণ্ঠ
বেে, ‘আড়ম ড়কেুই বুঝলে পারড়ে িা স্যার।’
আহমদ মুসা গকাি কো িা বলে গোাঁলট আঙুে গেড়কলয় চুপ োকার ইশারা
কলর ঘুলর দাাঁড়িলয় চেে েইাং রুলমর দরিার ড়দলক।
েইাংরুলমর দরিায় ড়গলয় কলয়ক মুহূেণ দাাঁিাে। োরপর হ্যান্ড
গমড়শিগালির ড়িগালর আঙুে গরলখ বাম হালে দরিার িব ঘুড়রলয় আলস্ত
স্বাভাড়বকভালব খুেলে োগে। প্রেলমই োর িিলর পিে, দরিা গসািা গচয়ারটা
গেখালি একিি পুড়েশলক বসলে বলেড়েে, গসটা খাড়ে। খুড়শ হলো আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা ডাি হালের হ্যান্ডলমড়শিগািটা একটু আিাে কলর বাম
হাে ড়দলয় দরিাটা পড়রপূণণ খুলে গদয়ালের সালে গসাঁলট ড়দে। ইোড়ষ্ট্ক হুলক
আটলক গগে দরিা।
সাংলগ সাংলগই আহমদ মুসা হ্যান্ডলমড়শিগািটা বাড়গলয় ধলর োফ ড়দলয়
দরিা ড়ডড়িলয় েইাং রুলমর গমলঝয় ড়গলয় দাাঁিাে এবাং ড়িচু গোয় কলোর কলণ্ঠ
বেে, ‘একিিও অস্ত্র গোোর গচষ্ট্া করলে সবাইলক এক সালে গুেী কলর
মারব।’
আহমদ মুসালক অস্ত্র হালে োফ ড়দলয় পিলে গদলখই কলয়কিি উলে
দাাঁড়িলয়ড়েে। ড়কন্তু আকড়স্মকো কাড়টলয় োরা অস্ত্র গোোর আলগই আহমদ মুসার
গমড়শিগাি োলদর ড়দলক উদযে হলো এবাং ধ্বড়িে হলো োর কলোর কণ্ঠ।
আহমদ মুসার হালের হ্যান্ডলমড়শিগালির হাাঁ করা বযালরে গদলখ এবাং
োর গচালখর ড়দলক োড়কলয় গকউই আর অলস্ত্র হাে ড়দলে সাহস করে িা। বলস
দাাঁড়িলয় গে গেভালব ড়েে গসভালবই োকে।

ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস

27

গসই বযাটিধারী পুড়েশ অড়ফসার গোকড়ট উলে দাাঁড়িলয়ড়েে। োর হালেও
ড়েে ড়রভেবার। গস বেে, ‘পুড়েলশর ড়বরুলদ্ধ েুড়ম বন্দুক উাঁড়চলয়ে। এর পড়রণড়ে
িাি? আমালদর দু’িি পুড়েশ গকাোয়? ড়ক কলরে োলদর?’
আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘আমার পড়রণড়ের কো পলর। কারণ আমার
হালে এখি বন্দুক। গোমার পড়রণড়ের কো ভাব।’
আহমদ মুসা েখি কো বেড়েে, েখি এলক সুলোগ ড়হসালব ড়িলয় পুড়েশ
অড়ফসারড়ট োর ড়রভেবার েুলেড়েে আহমদ মুসার েলক্ষ।
ড়কন্তু আহমদ মুসা মুলখ কো বেলেও হ্যান্ডলমড়শিগালি আটকালিা োর
েিণড়ি একটুও অসেকণ হয়ড়ি। পুড়েশ অড়ফসারলবশী গোকড়টর ড়রভেবার গেলক
গুেী গবরুবার আলগই আহমদ মুসার হ্যান্ডলমড়শিগালির কলয়কড়ট গুেী েুলট গগে
োর ড়দলক। একড়ট গুেী ড়বদ্ধ করে োর ড়রভেবার ধরা হােলক। আরও দু’ড়ট গুেী
োর বাহু ও উরুলে ড়গলয় ড়বদ্ধ হলো।
গস আেণিাদ কলর বলস পিে গসাফায়।
হ্যান্ডলমড়শিগালির বযালরে সবার ড়দলক ঘুড়রলয় ড়িলয় বেে আহমদ
মুসা, ‘ওর বুলক গুড়ে কড়রড়ি প্রেম গকস বলে। ড়কন্তু এরপর গকউ অলস্ত্র হাে ড়দলে
এবার গুেী োলব সরাসড়র োর বুলক। সবাই অস্ত্র গমলঝর মাঝখালি গফলে দাও।’
সাংলগ সাংলগই সবার অস্ত্র গমলঝর মাঝখালি এলস িমা হলো।
গসািা হলয় বসে ডািার এযালেলো। বেে ভীে কলণ্ঠ, ‘আড়ম এসলবর
মলধয োকলে চাই িা। ড়কেু বুঝলে পারড়ে িা আড়ম। আড়ম চলে োই। ড়বলভি
বাগণমযালির সালে আড়ম পলর গদখা করব।’
ডািার এযালেলো উলে দাাঁিাে।
‘িা, ডািার এযালেলো আপড়ি বসুি। আমার আশঙ্কা, এই ভুয়া
পুড়েশলদর পাড়েলয়লে োরা, োলদর আপড়ি খবর গদলবি এখাি গেলক গবড়রলয়ই।
সুেরাাং পুড়েশ আসা পেণন্ত োকুি। আপিালক ড়ক করলব োরাই ড়সদ্ধান্ত গিলব।’
‘আমালদর ভুয়া পুড়েশ বেে। গোমার কালে ড়ক প্রমাণ আলে?’ বেে
আহে পুড়েশলবশী অড়ফসার গোকড়ট।
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প্রড়েবাদ করলেও পুড়েশলবশী সকলের মুলখ ভীড়ের পর এবার মুেলি
পিা ভাব সৃড়ষ্ট্ হলয়লে।
‘প্রমাণ করা আমার দাড়য়ত্ব িয়। পুড়েশ আসলে, গখাদ এসড়প সালহবও
আসলেি। োাঁরাই প্রমাণ করলবি।’
ডািার এযালেলোও মুেলি পলিলে। গস বেে, ‘আড়ম পুড়েলশর অলপক্ষা
করব গকি? এলদর সালে ড়কাংবা োলদর সালে আমার ড়ক সম্পকণ ? আড়ম
আপিালদর ডািার খাোম্মার সালে গোগালোগ কলর এলসড়ে। োাঁলক গডলক ড়দি।’
পালশর ঘলর েয়িব গোবায়দা, ডািার খাোম্মা ও ফরহাদ ফড়রদ উড়েি
সবাই দাাঁড়িলয়ড়েে। োলদর সালে আহমদ মুসার কলোপকেি সবই োরা
শুলিলে। ডািার এযালেলোর গশে কোটা শুলি ডািার খাোম্মা েইাং রুলম
আসলে োড়েে। আহমদ মুসা গদখলে গপলয় োলক ইশারা কলর ড়ফড়রলয় ড়দে।
বেে গস ডািার এযালেলোর কোর উত্তলর, ‘ড়ম. ডািার এযালেলো, এখি
ডািার খাোম্মালক ডাকার সময় িয়। আপড়ি ো বোর পুড়েশলক বেলবি।’
হোৎ ডািার এযালেলো োর এযাপ্রলির পলকলট োকা দুই হালের ডাি
হাে ড়রভেবারসহ গবর কলর গুেী করে আহমদ মুসালক। ডািার এযালেলোর
গচহারায় পুলট উলেড়েে উৎকট গবপলরায়া ভাব।
একটু অসেকণ ড়েে আহমদ মুসা। আর ডািার এযালেলোর
ড়রভেবারসহ হােটা এে দ্রুে োর েলক্ষ উলে এলসড়েে গে, পাল্টা আক্রমলণর
সময় েখি ড়েে িা। আত্মরক্ষার িলে দ্রুে বলস পলিড়েে আহমদ মুসা। ডািার
এযালেলোর গুেীটা োর গেলদলশর বাম গগািায় কাাঁলধর গপড়শ উড়েলয় ড়িলয় চলে
গগে। বসলে গস ড়েে পড়রমাণ গদড়র করলে গুেীটা োর হৃদড়পন্ড গভদ কলর চলে
গেে।
আহমদ মুসা বলস পিার িে গে সময় গপে গসই সমলয়র মলধয োর
হ্যান্ডলমড়শিগালির েক্ষয ড়েক কলর ড়িলয় ড়িগার গটলপ োর হ্যান্ডলমড়শিগালির।
হাে, পাাঁিরসহ কলয়ক িায়গায় গুেী গখলয় ঢলে পলি ডািার এযালেলো গসাফার
উপর।
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ডািার এযালেলোলক গুেী কলরই আহমদ মুসা োর হ্যান্ডলমড়শিগালির
বযালরে অেলদর উপর একবার ঘুড়রলয় ড়িে। বেে, ‘গদখ ডািার এযালেলোর
ডািার পড়রচয়লকই বি কলর গদলখড়েোম। োই ড়েড়ি আমালক ফাাঁড়ক ড়দলে
গপলরলেি। ড়কন্তু গোমালদর বযাপালর আমার গকাি ড়বভ্রাড়ন্ত গিই। অেএব গে গেমি
আে, ড়েক গস ভালবই োক।’
আহমদ মুসালক গুেী োগলে গদলখ আেণিাদ কলর উলেড়েে েয়িব
গোবায়দা এবাং ফরহাদ ফড়রদ উড়েি দু’িলিই।
‘ও গড, ড়বলভি বাগণমযাি গো আলগর আহে িায়গার পালশই আবার
গুেী গখলয়লে।’
ডািার খাোম্মা কলয়ক মুহূেণ গেলম আবার আেণকলণ্ঠ বলে উেে,
‘ডািার এযালেলো বাগণমযািলক গুেী কলর আহে করে, আবার বাগণমযাি ব্রাশ
ফায়ার করে ডািার এযালেলোলক। উড়ি হয়লো মলরই গগলেি! এসব ড়ক হলে?’
এ সময় কড়োং গবে গবলি উেে।
আহমদ মুসা পুড়েশলদর উপর গেলক গচাখ িা সড়রলয়ই বলে উেে,
‘ফরহাদ েুড়ম এস।’
ফরহাদ োকাে েয়িব গোবায়দার ড়দলক।
‘গদড়র কলরা িা। উড়ি আহে, মৃেযু র মুলখ দাাঁড়িলয় আলেি উড়ি। ো
বেলেি কর।’ উলিগ-আলবগিড়িে কলণ্ঠ বেে েয়িব গোবায়দা।
অসুি ফরহাদ ফড়রদ উড়েি সব ভুলে গদৌলি গপৌেে েইাং রুলম।
‘ফরহাদ, গডার ড়ভউ ড়দলয় গদখ বাইলর পুড়েশ ড়কিা। পুড়েশ হলে দরিা
খুলে দাও।’ বলে আহমদ মুসা একটা চাড়ব োর হালে ড়দে।
ইড়েমলধয কড়োংলবে আবালরা গবলি উেে।
ফরহাদ দ্রুে এড়গলয় গডার ড়ভউলে একবার গচাখ গরলখই দ্রুে দরিা
খুলে ড়দে।
ঘলরর বি পুড়েশ অড়ফসার োর পালশর পুড়েশ অড়ফসারলক বেে,
‘ইন্সলপির োড়চি, অস্ত্রগুলো ড়িলয় িাও আর ওলদর গগ্রফোর করলে বে।’ বলে
বি পুড়েশ অড়ফসারড়ট োকাে আহমদ মুসার ড়দলক। বেে, ‘আড়ম ড়সড়ট এসড়প
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উদয় োড়ি। আপড়ি গো ড়মঃ ড়বলভি বাগণমযাি স্যার। আপড়ি গুেীড়বদ্ধ হলয়লেি
গদখড়ে। েবু আপড়ি এলদর আটলক গরলখলেি। ধেবাদ আপিালক।’
‘ধেবাদ ড়মঃ উদয় োড়ি। আমালক গুেীড়বদ্ধ কলরলেি ডািার
এযালেলো। এর আলগ আমালক গুেী কলরলেি পুড়েশ অড়ফসারলবশী ঐ আহে
ভদ্রলোক। দু’িিলক ড়িরস্ত্র করার িলে আমালক গুেী করলে হলয়লে। আমার
হালের হ্যান্ডলমড়শিগািড়টও ওলদর।’ বলে আহমদ মুসা হ্যান্ডলমড়শিগািড়ট উদয়
োড়িলক ড়দলয় ড়দে।
পাত্তািী ড়সড়ট এসড়প উদয় োড়ি হ্যান্ডলমড়শিগািড়ট আহমদ মুসার হালে
ড়ফড়রলয় ড়দলয় বেে, ‘এটা রাখুি স্যার, আপিার কালি োগলব।’
একটু গেলমই আবার বেে, ‘ইড়েমলধয সহকারী গগালয়ন্দা প্রধাি পুরসাে
প্রিাদীপক স্যালরর সালে আমার কো হলয়লে। আপড়ি অসম্ভব বি একটা কাি
কলরলেি স্যার। কড়েে ‘ব্ল্যাক ঈগে’ এর কাউলকই এখিও িীবন্ত হালে পাওয়া
োয়ড়ি। এবার এক সলঙ্গ দশিিলক অস্ত্রসহ এযাকশিকালে হালে-িালে ধরা
গগলে। এটা....।’
ড়সড়ট এসড়প উদয় োড়ির কোর মাঝখালিই আহমদ মুসা বলে উেে,
‘ওরা দশিি িয়, বার িি। আরও দু’িিলক পালশর ঘলর গবাঁলধ গরলখড়ে।’
‘স্যার চেুি গদড়খ।’ বলে ড়সড়ট এসড়প উদয় োড়ি পালশর ঘলরর ড়দলক
হাাঁটলে োগে। আহমদ মুসাও চেে।
ড়সড়ট এসড়প উদয় োড়ি ঘলর ঢুলক উপুি হলয় পলি োকা দু’িি
পুড়েশলবশী গোকলক গদখলে গপে। গদখলে গপে েয়িব গোবায়দা, দাদী এবাং
ডািার খাোম্মালকও।
দাদী ইলোমলধয ড়িলচ এলস ড়গলয়ড়েে।
আহমদ মুসা উদয় োড়িলক ওলদর সবার সালে পড়রচয় কড়রলয় ড়দলয়
বেে, ‘িালবর িহীর উড়েলির গবাি েয়িব গোবায়দা ওলদর টালগণট। িালবলরর
মে েয়িব গোবায়দালকও ওরা হালের মুলোয় গপলে চায়।’
‘ঈশ্বরলক ধেবাদ, এই গচষ্ট্া োরা কলরলে বলেই োলদরলক আি
এভালব হালে-িালে ধরা গগে। অবশ্য সব কৃড়েত্ব স্যার আপিার। েলব এর গচলয়
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বি কৃড়েলত্বর কাি আপড়ি োইেযালন্ডর িে কলরলেি, োর িলে শুধু োই
পুড়েশ িয়, োই সরকারও আপিার কালে কৃেজ্ঞ স্যার।’
কো গশে কলরই উদয় োড়ি োকাে েয়িব গোবায়দার ড়দলক। বেে,
‘শাহিাদী মযাডাম গোবায়দা, আমরা দুঃড়খে আপিালদর সম্মাড়িে পড়রবার এক
ভয়ািক ড়বপেণলয়র মলধয পলিলে। েলব মযাডাম গমঘ গকলট োলে আশা কড়র। ড়ম.
ড়বলভি বাগণমযাি স্যার বো োয় অসাধয সাধি কলরলেি। এটা শুধু আপিার
পড়রবালরর প্রড়ে িয়, োইেযালন্ডর প্রড়ে ঈশ্বলরর একটা ড়বলশে সাহােয।’
‘ধেবাদ স্যার। আমালদর পুড়েশ বাড়হিী ও সরকালরর প্রড়ে সব সময়ই
আমরা আিাশীে। আমালদর সাংকট গমাচলি োরা সফে হলবি। আমার অনুলরাধ
ভাইয়ালক োিাোড়ি উদ্ধার করুি। আর ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির মে োরা
পাড়েলয় গবিালেি, োলদর দয়া কলর আপিারা অভয় ড়দি।’ বেে েয়িব
গোবায়দা।
‘শাহিাদী মযাডাম, এ ড়িলয়ও উধ্বণেি পেণালয় আলোচিা হলয়লে।
আিলকর পর োলদর আর হয়রাড়ি করা হলব িা।’ ড়সড়ট এসড়প উদয় োড়ি বেে।
‘ধেবাদ স্যার।’
‘ওলয়েকাম মযাডাম’ বলে উদয় োড়ি োকাে ডািার খাোম্মার ড়দলক।
‘ডািার ফালেমা িহুরা মযাডাম আপড়ি এখালি, আবার ডািার এযালেলো ভুয়া
পুড়েলশর সালে গদখড়ে। ড়ক বযাপার?’
ডািার খাোম্মা সাংলক্ষলপ ডািার এযালেলোর এখালি আসার
বযাকগ্রাউন্ডটা বণণিা কলর বেে, ‘আড়ম ড়কেুই বুঝলে পারড়ে িা। ড়েড়ি ভুয়া
পুড়েলশর সালে আসলবি, ড়েড়ি ভুয়া পুড়েলশর সালে আসলবি, ড়েড়ি ড়ম.
বাগণমযািলক গুেী করলবি, এসব ড়ক কলর হয়?’
‘ডািার খাোম্মা, উড়ি ভুয়া পুড়েলশর সালে আলসিড়ি। ড়েড়িই ভুয়া
পুড়েশলক ড়িলয় এলসলে আমালক, ফরহাদলক এবাং মযাডাম েয়িবলক ধলর ড়িলয়
োওয়ার িলে।’ আহমদ মুসা বেে।
‘ডািার ফালেমা িহুরা মযাডাম এ দুড়িয়ায় ড়কেুই অসম্ভব িয়। এই
গ্রুলপর গোকলক প্রেম আমরা হালে গপলয়ড়ে। বহু ড়কেুই এখি গবড়রলয় আসলব।’
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একটু োমে ড়সড়ট এসড়প উদয় োড়ি। ড়কেুক্ষণ পর আবার বলে উেে
েয়িব গোবায়দালক েক্ষয কলর, ‘শাহিাদী মযাডাম, ফরহাদ সালহবলক আমালদর
সালে পাড়েলয় ড়দি, গস একটা এফআইআর ড়েলখ ড়দলয় আসলব।’
‘ওলক স্যার গস োলে আপিালদর সালে।’ বলে েয়িব গোবায়দা োকাে
ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির ড়দলক।
‘ড়েক আলে, আড়ম োড়ে।’ বেে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি।
‘অসুি েুড়ম, পারলব গো গেলে?’ আহমদ মুসা বেে দরদ ভরা কলণ্ঠ।
ফরহাদ ফড়রদ উড়েি গচাখ েুেে আহমদ মুসার ড়দলক। োর দু’গচাখ
অশ্রুলে ভলর উলেলে। বেে, ‘স্যার আপড়ি গুেীড়বদ্ধ, রি ঝরলে গসখাি গেলক
প্রবেভালব। ড়কন্তু মলি হলে আপিার ড়কেুই হয়ড়ি। এই ড়শক্ষা গকি আমরা ড়িলে
পারলবা িা স্যার!’ আলবগরুদ্ধ কণ্ঠ ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির।
ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির কোর সালে সালে বযস্ত হলয় উেে ড়সড়ট এসড়প
উদয় োড়ি। দ্রুে কলণ্ঠ বেে, ‘আমরা গো ওলদর ড়িলয় োড়ে। ড়বলভি বাগণমযাি
স্যারলক এখড়ি হাসপাোে বা গকাি ড়লড়িলক গিয়া দরকার। অপালরশি দরকার
হলে পালর। রিও অড়বেলম্ব বন্ধ হওয়া দরকার।’
কো গশে কলরই ড়সড়ট এসড়প উদয় োড়ি, ‘সবাইলক ধেবাদ, আমরা
চড়ে’ বলে ঘুলর দাাঁিাে। ঘর গেলক গবড়রলয় োবার িে পা বাড়িলয়ও েমলক
দাাঁিাে উদয় োড়ি। আবার ঘুলর দাাঁিাে। বেে, ‘ড়েিিি পুড়েলশর একটা টীম
বাড়ির সামলি পাহারায় োকলব। একড়ট ভ্রামযমাি পুড়েশ বিসহ োরা আসলে।
গসখালিই োরা োকলব। এটা উপলরর হুকুম। আপিালদর গকাি অসুড়বধা হলব
িা।’
বলেই ঘুলর দাাঁড়িলয় আবার হাাঁটলে োগে উদয় োড়ি।
ওলদর সালে আহমদ মুসাও েইাংরুলম গগে।
সবাই গবড়রলয় গেলেই েয়িব গোবায়দা োকাে ডািার খাোম্মার
ড়দলক।
এ দৃড়ষ্ট্র অেণ বুঝে ডািার খাোম্মা ফালেমা িহুরা। বেে, ‘গবড়ট ওলক
হাসপাোলে গিয়ার দরকার গিই। ডািার এযালেলোর এই ঘটিা গদখার পর
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আড়ম হাসপাোেলক ড়বশ্বাস করলে পারড়ে িা। অপালরশি োগলে এখালিই গসটা
হলব।’
‘ওলক ভালো কলর গদখুি ডািার খাোম্মা। উড়ি মানুে িয় খাোম্মা,
আল্লাহর গফলরশো উড়ি! অলের কোই শুধু ভালবি, ড়িলির ড়দলক োকাি িা।
আপড়ি গো গদখলেি খাোম্মা, গে গুেীটা োর কাাঁলধ গেলগলে, ত্বড়রে বলস িা
পিলে গস গুেীটা োর বক্ষ গভদ কলর গেে। োহলে ড়ক হলো ভাবলেও ভয় োলগ
খাোম্মা। ড়কন্তু গদখুি, োাঁর মলধয এর সামাে অনুভূড়ে, উলিগও গিই।’ আলবগ
রুদ্ধ কলণ্ঠ োর আপিালেই গেলম গগে। গচাখ দু’ড়টও োর অশ্রু সিে হলয়
উলেলে।
‘ড়েক বলেে গবড়ট। েলব ড়েড়ি গফলরশো িি, গফলরশোর গচলয় বি।
গফলরশো গে মানুেলক ড়সিদা কলরলে, ড়েড়ি গস ধরলির মানুে। আড়ম ভাগযবাি
গে োলক ড়চড়কৎসা করার সুলোগ গপলয়ড়ে। ড়কন্তু োর পড়রচয় ড়ক গবড়ট? োর সালে
ড়বলভি বাগণমযাি িাম মািায় িা। বেে ডািার খাোম্মা।
আহমদ মুসা েইাংরুলম গেলক এ ঘলর প্রলবশ করে।
‘আপিালক বেব খাোম্মা পলর।’ দ্রুে কলণ্ঠ বেে েয়িব গোবায়দা।
দাদী এগুলো আহমদ মুসার ড়দলক। রালিযর মমো ড়িলয় োকাে োর
ড়দলক। বেে, ‘ভাই, আমালদর িলে গোমার েুদ্ধ গো এখিকার মে গশে। এবার
ড়িলির ড়দলক িির দাও। আমার এই ডািার গবড়টর হালে ড়িলিলক গেলি দাও
ভাই।’ ডািার ফালেমা িহুরার ড়দলক ইাংড়গে করে দাদী।
‘হ্যাাঁ গবটা, গটড়বে গো গরড়ডই আলে। অে সবড়কেুও প্রস্তুে আলে। চে
গটড়বলের ড়দলক।’ দাদীর কো গশে হলেই বেে ডািার ফালেমা িহুরা।
‘হাসপাোলে ড়িলে চািড়ি এিলে ধেবাদ ডািার খাোম্মা। আড়ম
গরড়ড চেুি।’ হাড়স মুলখ বেে আহমদ মুসা।
‘গবটা েুড়ম ড়ক পােলরর? বুলেট ড়বদ্ধ হলয়ও স্বাভাড়বক োকলে পার,
হাসলে পার?’ আহমদ মুসার ডাি হাে ধলর গটড়বলের ড়দলক গটলি ড়িলে ড়িলে
বেে ডািার ফালেমা িহুরা।
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‘মানুে পাের িয় ডািার খাোম্মা। কষ্ট্ ও েন্ত্রণালবাধ সব মানুলের প্রায়
একই রকম। েলব বি কলষ্ট্র কো ভাবলে গোট কষ্ট্ ভুলে োকা োয় খাোম্মা, বি
ড়বপদ প্রড়েলরালধর ড়বেয় বি হলয় গদখা ড়দলে উপড়িে কলষ্ট্র কো মানুলের মলি
োলক িা। সবলচলয় বি কো ডািার খাোম্মা, ঈশ্বলরর িলে সব বযাো-লবদিা
মানুে হিম করলে পালর।’
‘ড়েক বলেে গবটা, েুড়ি এবাং ড়বজ্ঞািও এই কো বলে। ড়কন্তু গে মানুে
এলক বাস্তলব রূপ ড়দলে পালর, গসই মানুে ড়কন্তু গদখা োয় িা। গোমালক বযড়েক্রম
ড়হসালব গদখড়ে। েুড়ম গক গবটা, আড়ম এখিও ড়কন্তু িাড়ি িা।’ বেে ডািার
ফাড়েমা িহুরা।
গটড়বলে গপৌলে ড়গলয়ড়েে আহমদ মুসা।
ডাইড়িাং গটড়বলে একটা গোেক োর উপর গরড়িি আর চাদর ড়বোলিাই
ড়েে। একিি পড়রচাড়রকা ড়বোিা গঝলি-মুলে ড়দড়েে। োরও কাি হলয় গগে।
ড়বোিায় গশাবার সময় বেে, ‘পড়রচয় গেটুকু বাড়ক আলে, গসটুকও হলয়
োলব ডািার খাোম্মা।’
ডািার ফালেমা িহুরা োর বযাগ খুলে গষ্ট্ড়রোইিড অপালরশি কীটস
ড়িলয় আহমদ মুসার মাোর কালে গগে।
কীটসটা খুলে ড়বোিায় গরলখ গস্নাভস পরলে পরলে বেে ডািার
ফালেমা িহুরা, ‘কারও একিলির সাহােয প্রলয়ািি।’
েয়িব গোবায়দা বেে, ‘আড়ম আপিার পালশ আড়ে ডািার খাোম্মা।’
বলে ডািার ফালেমা িহুরার পালশ এলস দাাঁিাে গস।
পড়রচাড়রকরা দু’িি েইাংরুম পড়রষ্কার করড়েে, গসখালিই আবার ড়ফলর
গগে।
অপালরশি শুরু কলর ড়দে ডািার ফালেমা িহুরা।
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২
মাগড়রলবর িামাে গশে কলর গবলডর পালশর গসাফায় বলসলে আহমদ
মুসা। একিি পড়রচাড়রকা চা ড়দলয় গগে।
ড়পড়রচ সলমে চালয়র কাপ গোোর িলে বাম হাে এড়গলয় ড়িলে ড়গলয়
পারে িা আহমদ মুসা। গবদিার গচলয় ঘালির বযালন্ডিড়টই অসুড়বধা করলে
গবড়শ। বযালন্ডি বাাঁধার সময় ডািার খাোম্মা োলক বলেলে, ‘হােলক োলে কালি
োগালে িা পার এমি বযালন্ডিই বাাঁধব। হাে িা িািলে কাাঁধ গরলষ্ট্ োকলব।
দু’ড়দি এমি গরলষ্ট্ োকলে দু’ড়দি পলরই েুড়ম এ হাে ড়দলয় কাি করলে পারলব।’
ডাি হাে ড়দলয় চালয়র কাপ েুলে ড়িলয় চালয় চুমুক ড়দলে োগে আহমদ
মুসা।
দাদী এলস পালশ বসে আহমদ মুসার। বেে, ‘গকমি আে ভাই? জ্বর
আলস ড়ি গো?’
‘িা দাদীমা, আড়ম ভালো আড়ে।’
‘গকমি কলর গে ভালো োক ভাই, গোমালক গদলখই আমার জ্বর
এলসলে।’
‘একটা ওেুধ বড়ে দাদীমা?’
‘জ্বলরর? বে।’
‘িামাে পিার সময় গেমিটা হয়, গসভালব মলিালোগ কােলবর ড়দলক ড়ির
গরলখ একশ বার বেুি, আমার জ্বর গিই। গদখলবি জ্বর আপিার োকলব িা।’
হাসে দাদী। বেে, ‘েুড়ম গদখড়ে পীর-ফড়কলরর পে ধরলে। গোমার এ
কোর ববজ্ঞাড়িক ড়ভড়ত্ত ড়ক?’
‘ড়ভড়ত্ত দু’ড়ট দাদীমা। একড়ট হলো, একটা অনুভূড়ম গেলক আপিার জ্বর
এলসলে, ড়বপরীে এক অনুভূড়ে ড়দলয় আলগর অনুভূড়ে মুলে গফেলেই জ্বর গসলর
োলব। ড়িেীয়ে, গরাগ ড়িরামলয় ইড়েবাচক মািড়সক শড়ির ভূড়মকা খুব বি। আড়ম
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সুি আড়ে, এই ইড়েবাচক ড়চন্তা বাড়িলয় ড়িলে পারলে ো গরাগ ড়িরামলয় সহায়ক
হয়।’
েয়িব গোবায়দা দাদীর গখাাঁলি গসখালি এলস দাাঁড়িলয়ড়েে।
আহমদ মুসালক কো বেলে গদলখ দাাঁড়িলয় ড়গলয়ড়েে গস।
আহমদ মুসা োমলেই গস বলে উেে, ‘আপড়ি গদখড়ে স্যার মলিাড়চড়কৎসকও। ড়ক িি স্যার আপড়ি?’
আহমদ মুসা উত্তলর ড়কেু বেলে োড়েে। োর গমাবাইে গবলি উেে।
গেলম গগে আহমদ মুসা।
গমাবাইেটা বাম পালশ গবলডর উপর ড়েে। অভযাসবশে বাম হােটা
গসড়দলক বািালে গগে। ধাক্কা গখলয় হােটা গেলম গগে আহমদ মুসার।
েয়িব গোবায়দা েুলট গগে। োর মাোর িাইেলির রুমাে কপালের
উপর সলর ড়গলয়ড়েে। রুমােড়ট োিাোড়ি কপালের উপর গটলি ড়িলয় গমাবাইে
ড়বোিা গেলক েুলে আহমদ মুসার হালে ড়দে।
‘ধেবাদ।’ বলে আহমদ মুসা গমাবাইে মুলখর কালে েুলে ড়িে।
আহমদ মুসা ‘হ্যালো’ বেলেই ওপার গেলক গগালয়ন্দা ড়বভালগর
সহকারী প্রধাি পুরসাে প্রিাদীপলকর কণ্ঠ শুিলে গপে।
আহমদ মুসা গমাবাইলের ভলয়স স্পীকার অি কলর বেে, ‘গুড ইভড়িাং
স্যার।’
‘গুড ইভড়িাং ড়বলভি বাগণমযাি। গোমালক অড়ভিন্দি।’
‘গকি স্যার?’
‘গোমার ওখাি গেলক মালি েয়িব গোবায়দার ওখাি গেলক গে ১২
িিলক গগ্রফোর করা হলয়লে োরা সবাই ব্ল্যাক ঈগলের বলে প্রােড়মক
ড়িজ্ঞাসাবালদ প্রমাড়ণে হলয়লে। এলদর মলধয একিি ড়বলদশী োর িাম গবোড়মি
গবকার। গস ইসরাইলেরই গকাি এক িালির বাড়সন্দা।’
‘আেহামদুড়েল্লাহ। এই সুখবলরর িলে ধেবাদ স্যার।’
‘আরও সুখবর আলে ড়বলভি বাগণমযাি। ড়বলদশী গবোড়মি গবকারলক
ওখালি প্রলয়ািিীয় ড়িজ্ঞাসাবালদর পর কােলকই োলক বযাাংকক আিা হলে।
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এোিা সুেোি গলিি শাহবাড়িলে গসড়দি দুই ঘটিায় ড়বলদশীলদর গে োশ
পাওয়া গগলে এবাং বযাাংকলক প্রেম ড়কডোড়পাংলয়র ঘটিায় োরা মলরড়েে, োলদর
মলধযকার ড়বলদশীলদর োশ সাংরড়ক্ষে আলে, এসব োশ বযাাংকলক এলি পরীক্ষাড়িরীক্ষা করা হলব এবাং গবোড়মি গবকারলকও এসব োশ গদখালিা হলব। ওলদর
ড়িজ্ঞাসাবাদ ও এসব পরীক্ষা গেলক গোমার ‘েৃেীয় পক্ষ’ েলত্বর বি প্রমাণ
পাওয়া োলব।’
‘ধেবাদ স্যার। আপিার শুলভোয় এটা সম্ভব হলে। স্যার, আড়ম শুধু
গদখলে চাই িালবর িহীর উড়েি ড়িলদণাে, পাত্তািী মুসেমািরা ড়িলদণাে এবাং এটা
প্রমাণ গহাক গে, েৃেীয় একড়ট পক্ষ মুসেমািলদর উপর সন্ত্রালসর অড়ভলোগ
চাপালিার পুরােি প্রলচষ্ট্া িেুি কলর শুরু কলরলে।’
‘আমালক ধেবাদ ড়দে গকি ড়বলভি বাগণমযাি? আমরাই গো গোমালক
ধেবাদ গদব। আমরাই আমালদর গদলশর এক গ্রুপ িাগড়রকলক ভুে বুলঝড়েোম,
োলদর সন্ত্রাসী ধলর ড়িলয়ড়েোম, োলদর গিে-িুেুলমর ড়শকালর পড়রণে
কলরড়েোম। েুড়ম এলস আমালদর সাহােয কলরে। িাি, আি প্রধািমন্ত্রী এই
ফাইে কে কলরড়েলেি। ড়েড়ি গদলখলেি ফাইে। গোমালক ড়িলয়ও আলোচিা
কলরলেি। ড়েড়ি গোমালক ধেবাদ িাড়িলয়লেি।’
‘ধেবাদ স্যার।’
‘ধেবাদ ড়বলভি বাগণমযাি।’
গমাবাইলের কে অফ কলর পালশ গরলখ ড়দে আহমদ মুসা।
দাদী এবাং েয়িব গোবায়দা দু’িলিই গটড়েলফালির আলোচিা শুিড়েে।
োলদর দু’িলিরই গচাখ-মুখ আিলন্দ উজ্জ্বে হলয় উলেলে।
আহমদ মুসা গমাবাইে রাখলেই দাদী এড়গলয় গগে আহমদ মুসার ড়দলক।
হাে রাখে দাদী আহমদ মুসার মাোয়। বেে, ‘গোমালক গদায়া করার গকাি ভাো
আমার গিই। আর আমার মে সামাে গকউ গোমার িে ড়কইবা গদায়া করলে
পালর! আমরা কৃেজ্ঞ ভাই। েুড়ম আমালদর িাড়েলক, কমুযড়িড়টলক বাাঁড়চলয়ে।’
আলবলগ রুদ্ধ হলয় ড়গলয়ড়েে দাদীর কণ্ঠ।
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ভারী হলয় উলেড়েে েয়িব গোবায়দার কণ্ঠ। ড়ভলি উলেড়েে োর
দু’গচালখর গকাণও। বেে, ‘স্যার, িালবর ভাইয়ার উদ্ধালরর িলে সরকার ড়ক
এবার গচষ্ট্া করলবি?’ কান্না গভিা কণ্ঠ েয়িব গোবায়দার।
আহমদ মুসা ড়কেু বোর আলগই বাড়হর গেলক ব্রাশ ফায়ালরর শব্দ গভলস
এে।
শব্দ শুলিই আহমদ মুসা উলে দাাঁিাে, ‘দাদী আমার মলি হলে পুড়েশবি
আক্রান্ত হলয়লে। এটা প্রড়েলশাধ আক্রমণ অেবা আমালদর ধরার েলক্ষ ড়িেীয়
আক্রমণ হলে পালর।’
কো গশে কলরই আহমদ মুসা বাড়েলশর েো গেলক হ্যান্ডলমড়শিগাি
েুলে ড়িলয় োলে মযাগাড়িি োগালে োগালে বেে, ‘দাদী ড়িি আপিারা উলে
োি।’
ডাি হালে বাড়েশ সড়রলয় বাম হাে ড়দলয় হ্যান্ডলমড়শিগাি েুলে ধলরই
োলে মযাগাড়িি পড়রলয়ড়েে আহমদ মুসা। গেি বাম হাে খুবই স্বাভাড়বক, একটু
আহে িয়।
সবই গদখে দাদী ও েয়িব গোবায়দা। ড়কন্তু োলদর মুলখ গকাি কো
গিাগাে িা। বাইলর প্রচন্ড গগাোগুেী শুলি এবাং বন্দুক ড়িলয় অসুি আহমদ মুসার
বাইলর োওয়া গদলখ োরা পাের হলয় ড়গলয়ড়েে। োই গদােোয় চলে োবার িলে
আহমদ মুসার গে আলদশ ো োরা ভুলে ড়গলয়ড়েে।
আহমদ মুসা গদৌলি ড়গলয় বাইলরর দরিার গডার ড়ভউলে গচাখ রাখে।
বাইলর োড়কলয় গদখে, বাড়ির বারান্দার ড়িলচ কলয়কিি মানুে োলদর
দরিার ড়দলক হ্যান্ডলমড়শিগাি টালগণট কলর দাাঁড়িলয় আলে। কলয়কিি
পুড়েশবিলক টালগণট কলর গুেী েুি
াঁ লে। একিি পুড়েলশর োশ পুড়েশবলির
ড়সাঁড়ির উপর পলি আলে।
আহমদ মুসা বুঝে অবড়শষ্ট্ দু’িি পুড়েশ আকড়স্মক আক্রান্ত হলয় বলির
গভেলর ঢুলক দরিা বন্ধ কলর ড়দলয়লে। ওরা পুড়েশলক গপেলি গরলখ বাড়িলে
ঢুকলে চালে িা হয়লো দুই কারলণ। একড়ট হলো, গপেি গেলক আক্রান্ত হবার
ভয়, ড়িেীয়ে, োরা এখািকার খবর ড়দলয় পুড়েশ ডাকলে পালর।
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ড়কন্তু পুড়েশবলির ড়িলচর অাংশ বুলেটপ্রুফ বলে োরা চালে উপলরর অাংশ
গভলঙ পুড়েশ দু’িিলক মারলে।
আহমদ মুসা গদখে পুড়েশবলির উপলরর অাংশ ঝাঝরা হলয় গগলে।
এখি একড়ট ধাক্কা ড়দলেই উপলরর অাংশ গভলঙ পিলে পালর। পুড়েশলক কাবু
করার পরই এড়দলক আসলব।
ভাবে আহমদ মুসা, পুড়েশলক ওরা কাবু করার আলগই োলক ো করার
করলে হলব। এ সময় োর ঘলরর সামলির গোকরাও আক্রমলণর িে টপমুলড
গিই। এটাই োর িলে বি সুলোগ।
আহমদ মুসা গসািা হলয় দাাঁিাে। হ্যান্ডলমড়শিগালির গোড একবার
পরীক্ষা করে।
োরপর হ্যান্ডলমড়শিগাি ডাি হাে ড়দলয় ধলর বাাঁ হালে দরিা আিেক
করে।
দরিার োো গখাো হলয় গগলে আহমদ মুসা ডাি হালে হ্যান্ডলমড়শিগাি
বাড়গলয় ধলর েিণড়িটা ড়িগালর গরলখ বাম হাে ড়দলয় িব ঘুড়রলয় এক ঝটকায় দরিা
খুলে গফেে। ডাি হালের েিণড়ি হ্যান্ডলমড়শিগালির ড়িগালর গচলপ বযালরে
ঘুড়রলয় ড়িে ঘলরর সামলি বারান্দার ড়িলচ দাাঁিালিা পাাঁচিি ব্ল্যাক ঈগলের উপর
ড়দলয়।
ঘটিা এে আকড়স্মকভালব ঘটে গে, ড়কেু বুলঝ ওোর আলগই োরা ব্রাশ
ফায়ালরর ড়শকার হলো।
এড়দলক ব্রাশ ফায়ালরর শব্দ শুলি পুড়েশবি আক্রমলণ গে চারিি
ড়িলয়াড়িে ড়েে, োরা ঘুলর দাাঁড়িলয় গুেী বেণণ শুরু কলর ড়দে।
আহমদ মুসা দরিা বন্ধ কলর গভেলর চলে এলসড়েে।
দরিায় এলস ড়বদ্ধ হলে োগে ঝাাঁলক ঝাাঁলক গুেী।
ঘলরর এড়দলক গকাি িািাো গিই।
চারড়দলক োকাে আহমদ মুসা। গভেলরর দরিার গপেলি গদখলে গপে
ফরহাদ ফড়রদ উড়েি, েয়িব গোবায়দা এবাং দাদীলক। উলিগ-আোংলক মুেলি
পলিলে োরা সকলেই।
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‘ভয় গিই দাদীমা, িয় আমালদর হলব ইিশাআল্লাহ।’
আহমদ মুসার গচাখ পিে ড়ষ্ট্েবড়ডর ড়টপলয়র উপর। গদখে ড়টপলয়র
টপটা ড়ষ্ট্ে শীলটর।
আহমদ মুসা ড়টপয়ড়ট বাাঁ হালে েুলে ড়িলয় দরিার এ পালশ শুলয় পিে।
ড়টপয়ড়টলক মাোর সামলি ড়িলয় এক ঝটকায় দরিা খুলে গফেে এবাং ড়টপলয়র
প্রান্ত ড়দলয় আলগ বািালিা হ্যান্ডলমড়শিগালির বযালরে ড়দলয় েুটে গুেীর বৃড়ষ্ট্।
ওরা এড়গলয় আসড়েে আহমদ মুসার ব্রাশফায়ালর আহে অেবা ড়িহে
োলদর সােীলদর ড়দলক। আহমদ মুসার গুেীর মুলখ োরাও গুেী বেণণ শুরু করে।
ড়কন্তু ওলদর অসুড়বধা ড়েে ওলদর সামলি আিাে ড়েে িা। ওরা শুলয় পলি
আত্মরক্ষার গচষ্ট্া করে।
সুলোগ গপলয় পুড়েশ দু’িিও গবড়রলয় এলসলে োলদর বি গেলক।
োলদর দু’িলির ড়রভেবালরর গুেী েুটে ওলদর উলেলশ্য। আহমদ মুসার গুেী
ওলদর মাোর উপর ড়দলয় চলে গগলেও দু’িি পুড়েলশর টালগণলটড গুেী বযেণ হলো
িা।
আহমদ মুসা গবড়রলয় এে ঘর গেলক।
েুলট এে দু’িি পুড়েশ। বেে, ‘স্যার আপড়ি আমালদর বাাঁড়চলয়লেি।
আমালদর একিিলক ওরা গমলর গফলেলে। আর একটু হলেই আমালদরও গমলর
গফেে।’
আহমদ মুসা ওলদর হালে সাধারণ ড়রভেবার গদলখ বেে, ‘গোমালদর
হালে সাধারণ ড়রভেবার গকি? গোমরা গো বাইলরর অপালরশলি বা দাড়য়ত্ব
পােলি গগলে আধুড়িক গষ্ট্িগাি বযবহার কর?’
‘একটা ভুে হলয়লে স্যার। এযামুড়িশিসহ গষ্ট্িগালির একটা গফাল্ডার
আলগই গাড়িলে উলেড়েে এটা আমালদর বো হয়। ড়কন্তু পুড়েশবলি আসার পর
গাড়িলে আমরা বািড়ট পাইড়ি। গকাি ভুলের ফলেই এটা হলয়লে। ড়বেয়ড়ট আমরা
েখড়ি এসড়প সালহবলক িা গপলয় ড়ডএসড়পলক িািাই। এর ফলেই আমরা
ড়রভেবার ড়দলয় সন্ত্রাসীলদর গমড়শি ড়রভেবালরর গমাকাড়বো করলে পাড়রড়ি।’
ভ্রুকুড়িে হলো আহমদ মুসার।
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পুড়েলশর একিি আবার বলে উেে, ‘স্যার, এসড়প সালহব ড়ডএসড়প
মড়হদেলক পাোলেি একদে পুড়েশসহ। আমরা গটড়েলফাি কলরড়ে।’
আহমদ মুসা কো বেলে োড়েে। োর আলগই গপেি গেলক কো বলে
উেে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি, ‘স্যার দাদীমা ডাকলেি। আপিার আহে িাি গেলক
রি গবরুলে। িামা ড়ভলি গগলে। আপড়ি আসুি।’
আহমদ মুসা গপেলি োড়কলয় বেে, ‘আসড়ে।’
োরপর সামলি োড়কলয় পুড়েশ দু’িিলক বেে, ‘আড়ম গভের গেলক
আড়স। এর মলধয ড়ডএসড়প সালহব এলস পিলে আমালক গডলকা।’
আহমদ মুসা দরিা েক কলর গভেলর চলে গগে। েইাং রুলমর পলরর
রুলম দাদী, েয়িব গোবায়দা এবাং পড়রচাড়রকারা অলপক্ষা করড়েে।
আহমদ মুসার রিলভিা িামার ড়দলক োড়কলয় দাদী বেে, ‘েুড়ম
আমালদর িলে আর কে কষ্ট্ করলব ভাই! গে হাে ড়দলয় েুড়ম চালয়র কাপ েুেলে
পলরা িা, গসই হাে ড়দলয় েিাই কলর আসলে।’
েয়িব গোবায়দারও গচাখ ভরা অশ্রু। বেে, ‘আপড়ি বসুি স্যার।
ডািার খাোম্মা আসলেি।’
‘িা মযাডাম গোবায়দা, আড়ম বসলে পারব িা। ড়ডএসড়প সালহব
আসলেি। এ সময় আমার ওখালি োকা দরকার।’ বেে আহমদ মুসা।
‘ড়কন্তু স্যার, আপড়ি ভালো িা োকলে গো আমরাও ভালো োকলবা িা।’
কান্নারুদ্ধ কণ্ঠ েয়িব গোবায়দার।
‘ভালো রাখার মাড়েক আল্লাহ গবাি। মলি করুি, আমালদর ওহুদ েুলদ্ধর
কড়েি সমলয়র কো। রাসুে স. এর দাাঁে গভলঙ গগলে, কপালে গভীর হলয় বলস
গগলে একটা গেৌহ খন্ড। রিাি মহািবী। েবু ড়েড়ি উলে দাাঁড়িলয়লেি এবাং
পোয়িপর শত্রু একড়ত্রে হলয় আবার োলে আক্রমণ করলে িা পালর এিলে
রিাি, আহে, অবসন্ন সােীলদর ড়িলয় শত্রুলদর োিা কলরলেি। আমরা গো
োরই অনুসারী গবাি।’
েয়িব গোবায়দার দু’গ- গবলয় িামলে অশ্রুর দু’ড়ট গমাটা ধারা। দৃঢ়
সাংবদ্ধ দু’ড়ট গোাঁট োর কাাঁপলে। একটা উোস গরাধ করলে গস।
ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস

42

আহমদ মুসা ঘুলর দাাঁিাে বাইলর োবার িলে।
ফরহাদ ফড়রদ উড়েি বেে, ‘স্যার আড়ম আড়স আপিার সালে?’ োর
কণ্ঠ ভারী। োরও গচালখ অশ্রু।
‘এস।’ বেে আহমদ মুসা।
‘স্যার, ওলক আপিার মে েিাই গশখাি।’ গপেি গেলক কান্না িড়িে
ভাঙা গোয় বেে েয়িব গোবায়দা।
িা দাাঁড়িলয়, গপেলি িা োড়কলয়ই আহমদ মুসা বেে, ‘গসও েিাই
ড়শলখলে, ড়শখলব। ড়কন্তু গসটা অলস্ত্রর েিাই িয়, বুড়দ্ধর েিাই। বুড়দ্ধর েিাই অস্ত্রলক
অচে কলর ড়দলে পালর।’
আহমদ মুসা বাইলর এলস গদখে, পুড়েশরা এলসলে। উধ্বণেি একিি
পুড়েশ অড়ফসারলকও গদখলে গপে গস। আহমদ মুসালক গদলখই গস দ্রুে োর
ড়দলক এড়গলয় এে।
আহমদ মুসা কলয়ক ধাপ এড়গলয় বারান্দা গেলক গিলম গগে।
পুড়েশ অড়ফসারড়ট োর সামলি এলসই বেে, ‘স্যার আপড়ি ড়িশ্চয়
ড়বলভি বাগণমযাি?’
আহমদ মুসার সালে কো বোর সময় পুড়েশ অড়ফসারড়টর গচহারায়
অসন্তুড়ষ্ট্র োয়া গদলখ ড়বড়স্মে হলো আহমদ মুসা।
‘ড়ি হ্যাাঁ।’ বেে আহমদ মুসা।
‘আলরকড়ট পুড়েশবি আমরা ড়িলয় এলসড়ে। এবার েয়িি পুড়েশ
পাহারায় োকলব।’
‘ধেবাদ ড়ম. মড়হদে।’
পুড়েশ অড়ফসারড়টর গচাখ পলিড়েে আহমদ মুসার হ্যান্ডলমড়শিগালির
ড়দলক। বেে, ‘স্যার হ্যান্ডলমড়শিগািড়ট ড়ক সন্ত্রাসীলদর?’
‘িা।’
‘োহলে এটা আপিার োইলসন্সকৃে?’
‘িা। এটা ড়েে আলগর সন্ত্রাসীলদর। এসড়প উদয় োড়ি এটা আমার কালে
গরলখলেি প্রলয়ািি হলে পালর বলে।’
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আহমদ মুসা েক্ষয করে, পুড়েশ অড়ফসারড়টর এ ড়িজ্ঞাসাবালদ সড়দোর
গকাি সুর গিই।
আহমদ মুসা একটু গেলমই আবার বেে, ‘ড়ম. মড়হদে অস্ত্রটা ড়ক আপড়ি
ড়িলয় গেলে চাি?’
‘িা, স্যার আড়ম ো পাড়র িা। এসব অস্ত্র গো পাবড়েলকর কালে োলক িা।
োই গকৌেূহে বশেই প্রে কলরড়েোম।’ দ্রুে ড়িলিলক সহি কলর ড়িলয় মড়হদে
বেে।
কো গশে কলরই আবার গস বলে উেে, ‘চড়ে স্যার। আমার এ ড়দলকর
কাি গশে।’
বলেই ঘুলর দাাঁড়িলয় গস চেলে শুরু করে।
আহমদ মুসা ড়বড়স্মে হলো, গোকড়ট োলক একটা ধেবাদ পেণন্ত ড়দে িা।
মলি োর িািা ড়চন্তা ঘুরপাক গখলে োগে। গস েইাংরুম েক কলর ধীলর
ধীলর চলে এে গভেলর। এলস বসে োর ঘলরর গসাফায়।
এর ড়কেুক্ষণ পলরই ডািার খাোম্মালক ড়িলয় েয়িব গোবায়দা, দাদী
এবাং ফরহাদ এে।
‘ওলয়েকাম ডািার খাোম্মা। আসুি। আড়ম বলস আড়ে। ো করার করুি
ড়িি।’ বেে আহমদ মুসা গহলসই। ড়কন্তু হাড়সটা হাড়সর মে ড়েে িা।
‘ধেবাদ গবটা। আড়ম বুঝলে পারড়ে েুড়ম খুব টায়ারড। গোমার শরীলরর
উপর খুবই অড়বচার হলে গবটা।’
ডািার খাোম্মা বেড়েে আর আহমদ মুসার গালয়র রিমাখা িামা
কাটড়েে। বযালন্ডি গকলট আহে িালির অবিা গদলখ বেে, ‘ইস, ড়ক হলয়লে
আহে িায়গাটার হাে! গসোইগুলো গকলট গগলে। আবার গসোই করলে হলব।
গোমার ড়কন্তু খুব কষ্ট্ হলব গবটা।’
আহমদ মুসা েখি অে এক ভাবিার গভীলর ড়িমড়জ্জে। ডািার
খাোম্মার গকাি কোই োর কালি োয়ড়ি।
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ডািার খাোম্মা োকাে েয়িব গোবায়দা, দাদীলদর ড়দলক। োলদর
গচালখ-মুলখ ড়বস্ময়। এ ঘলর আসা গেলকই োরা আহমদ মুসালক গম্ভীর ও ড়চন্তাড়িে
গদখলে। আহমদ মুসার এমি গচহারা োলদর কালে অপড়রড়চে।
ডািার খাোম্মা োর কালি মলিালোগ ড়দে। কাাঁড়চ ড়দলয় গকলট গোঁিা
গসোই-এর কডগুলো েুলে গফেলে োগে।
‘ড়িি খাোম্মা’ বলেই আহমদ মুসা উলে দাাঁিাে। গসাফার ওপালশ পলি
োকা গমাবাইে েুলে ড়িলেই োর গমাবাইে গবলি উেে।
কে অি কলর গমাবাইে িীলি এসড়প উদয় োড়ি’র িাম্বার গদলখ ভীেণ
খুড়শ হলো। শুলভো িাড়িলয় বেে, ‘ড়ম. উদয় োড়ি আপিার কালেই আড়ম
গটড়েলফাি করলে োড়েোম।’
‘িরুরী ড়কেু স্যার? আপিার কলণ্ঠ আড়ম উলত্তিিা গদখড়ে। ড়িশ্চয় বি
ড়কেু হলব?’ বেে উদয় োড়ি।
‘ড়ম. উদয় োড়ি, আড়ম মলি করড়ে ব্ল্যাক ঈগে োর গোকলদর আি
রালেই োড়িলয় গিবার গচষ্ট্া করলব।’
‘োর মালি ওরা আমালদর পুড়েশ গহডলকায়াটণালর আক্রমণ করলব।’
‘ব্ল্যাক ঈগলের চড়রত্র আড়ম িাড়ি। এই প্রেম ওলদর ড়কেু গোক ধরা
পলিলে। োলদর উদ্ধার করলে দরকার হলে গগাটা পুড়েশ গহডলকায়াটণার ওরা
ধ্বাংস করলে পালর। এমিড়ক েড়দ গদলখ োলদর গোকলদর উদ্ধার করা সম্ভব িয়,
োহলে োলদর গোকলদরসহ গগাটা পুড়েশ গহডলকায়াটণার োরা উড়িলয় গদলব।’
‘এে বি অনুমালির গহেু ড়ক স্যার?’
‘আমালদর এখালি ওলদর সবণাত্মক আক্রমণ ড়েে সুপড়রকড়ল্পে। অেচ
ড়িলিলদর রক্ষার িলে পুড়েলশর কালে স্বীকালরাড়ির আলগ ওলদর উদ্ধারটাই
গবড়শ প্রলয়ািি। সুেরাাং আড়ম মলি করড়ে আমালদর এখালি ওলদর সবণাত্মক
আক্রমণই ওখালি আক্রমণ হওয়ার প্রমাণ।’
‘আপিালদর অনুমাি েুড়িসাংগে স্যার। আড়ম গ্রহণ করড়ে। আপিালক
অসাংখয ধেবাদ। আমরা কৃেজ্ঞ স্যার। আপিার ওখালি সন্ত্রাসীলদর হামো গেলক
দু’িি পুড়েশ রক্ষা গপলয়লে এবাং ওলদর হামো বযেণ হলয়লে আপিার িলেই।
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আপিার ওখালি সন্ত্রাসীরা গে িবাব গপলয়লে, এখালি গস িবাবই োরা পালব।’
বেে উদয় োড়ি।
‘আলরকটা ড়বেয় ড়ম. উদয় োড়ি। এটা ভুে অনুমাি হলে পালর। েলব
আিলকর ঘটিায় ড়বড়ভন্ন কােণকরণ গেলক আড়ম মলি করড়ে, সন্ত্রাসীলদর সালে
আপিালদর পাত্তািী পুড়েলশর গকউ বা গকাি গ্রুলপর গোগসািশ আলে।’ আহমদ
মুসা বেে।
সাংলগ সাংলগই িবাব এে িা ওপার গেলক। একটুক্ষণ পলরই এসড়প উদয়
োড়ির ড়বড়স্মে কণ্ঠ গভলস এে, ‘ড়ম. ড়বলভি বাগণমযাি আপড়ি এ কো বেলেি?’
‘বেড়ে এ কারলণই গে এই গোগসািশ আলে বলেই আড়ম পুড়েশ
গহডলকায়াটণালর সন্ত্রাসীলদর হামোর আরও গবড়শ আশাংকা করড়ে ড়ম. উদয় োড়ি।
আমালদর এখািকার ঘটিায় এই গোগসািলশর ড়কেু আোমে পাওয়া গগলে বলে
আড়ম মলি কড়র।’ আহমদ মুসা বেে।
‘আপিালদর কো স্যার আড়ম অড়বশ্বাস কড়র িা। ড়কন্তু আোমেগুলো
িািলে চাই স্যার।’ বেে পাত্তািী শহলরর এসড়প উদয় োড়ি।
‘আি এখালি সন্ত্রাসীলদর আক্রমলণর মুলখ একিি পুড়েশ হেযা ও
পুড়েলশর ড়বপেণলয়র বি কারণ হলো এখালি ড়ডউড়টরে ড়েিিি পুড়েলশর হালে
োলদর িলে ড়িধণাড়রে সাবলমড়শিগাি ড়েে িা। হ্যান্ডলমড়শিগালির আক্রমলণর
মুলখ োলদর ড়রভেবার গকািই কাি কলরড়ি। ড়িেীয়ে.........।’
আহমদ মুসালক বাধা ড়দলয় উদয় োড়ি বেে, ‘স্যড়র স্যার। অবাক করার
মে কো আপড়ি বেলেি। ড়বেয়টা ড়ক পুড়েশ আপিালক বলেলে? ড়ক বলেলে?’
‘োলদর বো হয় ড়েিড়ট গষ্ট্িগাি ও এযামুড়িশিস একটা গফাল্ডালর বা
বালি আলগই গাড়িলে উলেলে। ড়কন্তু আমালদর এখালি এলস পুড়েশ গফাল্ডার
গপলয়লে, অেচ োর মলধয ড়কেুই ড়েে িা। োরা ড়বেয়টা আপিালক িা গপলয়
ড়ডএসড়পলক িািায়।’
‘গেে, এমিটা ড়কভালব ঘটলে পালর! ড়ডএসড়প সালহব আমালক ড়কেু
বলেিড়ি। গকাি ত্বড়রে বযবিাও গিিড়ি। এটাও আমার ড়বশ্বাস করলে পারড়ে িা।
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স্যার, এ বযাপালর আপড়ি গবাধ হয় আরও ড়কেু বেলে চাি! দয়া কলর বেুি
স্যার।’
‘ড়কেু মলি করলবি িা ড়ম. উদয় োড়ি। আড়ম এখি ো বেব গসটা আমার
একটা ইমলপ্রশি। আমার মলি হলয়লে ড়ডএসড়প ড়ম. মড়হদে সন্ত্রাসীলদর বযেণোয়
খুড়শ হিড়ি এবাং সন্ত্রাসীলদর হেযায় আমার ভূড়মকা ভালো গচালখ গদলখিড়ি। ড়েড়ি
সামাে একড়ট ধেবাদও আমালক গদিড়ি। বরাং হ্যান্ডলমড়শিগািটা আমার হালে
গকি, এর োইলসন্স আলে ড়কিা, এসব প্রেও ড়েড়ি েুলেলেি।’
‘আপড়ি ইমলপ্রশিটা ড়েকই ড়িলয়লেি। আড়ম শুধু ড়বড়স্মে িই, উলিগও
গবাধ করড়ে। সাবলমড়শিগাি গকি গগে িা, আড়ম এখড়ি গদখড়ে।’
‘ড়ম. উদয় োড়ি। আমার একটা অনুলরাধ- দয়া কলর ড়ম. মড়হদে গে
েয়িি পুড়েশলক গরলখ ড়গলয়লে োলদর পড়রবেণি কলর অে ৬ িি ড়দি।’
‘বুলঝড়ে স্যার। আপড়ি ড়েক বলেলেি? এখড়ি েয় িি পুড়েশ োলে, আর
ওরা গফরে আসলব। স্যার আমালক গকাি পরামশণ গদলবি।’
‘ড়ম. উদয় োড়ি। আপড়ি অড়ভজ্ঞ পুড়েশ অড়ফসার। আপড়ি সব িালিি
ড়ক করলে হলব আপিালক।’ হাড়স মুলখ বেে আহমদ মুসা।
‘ধেবাদ স্যার। আপড়ি অলিক পুড়েলশর িীবি বাাঁচাবার, অলিক ক্ষড়ে
এিালিার এবাং ব্ল্যাক ঈগলের গোকলদর ধলর রাখার বযবিা কলর ড়দলয়লেি।
সন্ত্রাসীলদর গমাকাড়বোয় পুড়েশ গহডলকায়াটণার রক্ষার দাড়য়ত্ব আড়ম গো
মড়হদেলকই ড়দলে োড়েোম। রক্ষা করলেি আপড়ি। আড়ম এখড়ি ওলক ড়ডউড়ট
গেলক অফ কলর ড়দড়ে। আর.......।’
হোৎ এই সময় গটড়েলফালি একটা গুেীর শব্দ গভলস এে। একটা ‘আঃ’
আেণিাদ গভলস এে। গোড়ট উদয় োড়ির বুঝে আহমদ মুসা। োরপরই একড়ট
শব্দ। গমাবাইে পলি োবার শব্দ। োর সলঙ্গ সলঙ্গই আবার গুেীর শব্দ গভলস এে।
এর পলরই আবার দু’ড়ট গুেীর শব্দ গপে গটড়েলফালি।
োরপর সব চুপচাপ। কো ও গচাঁচালমড়চ গভলস আসলে। ড়কন্তু ড়কেুই বুঝা
োলে িা।
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‘ড়ম. উদয় োড়ি’, ‘ড়ম. উদয় োড়ি’ বলে ডাকলে োগে আহমদ মুসা,
ড়কন্তু গকাি উত্তর গপে িা।
উলিগ গদখা ড়দে আহমদ মুসার মলি। সন্ত্রাসীরা ড়ক পুড়েশ গহডলকায়াটণার
আক্রমণ কলরলে? ড়কন্তু সবগুলোই গো ড়রভেবালরর গুেীর শব্দ। ওলদর মড়রয়া
আক্রমণ গহড়ভ অস্ত্র ড়দলয় হবার কো, ড়রভেবার ড়দলয় িয়।
গমাবাইে বন্ধ করে আহমদ মুসা।
‘ড়ক ঘটিা স্যার?’ বেে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। োর কলণ্ঠ উলিগ।
েয়িব গোবায়দা, ডািার খাোম্মা এবাং দাদী সবারই গচালখ-মুলখ
উলিগ।
‘ড়ক ঘলটলে আড়ম িাড়ি িা, ড়কন্তু বি ড়কেু ঘলটলে। এসড়প উদয় োড়ি
গুেীড়বদ্ধ হলয়লেি বলে মলি হলে।’ বেে আহমদ মুসা। োর কলণ্ঠ গভীর উলিগ।
‘একিি পুড়েশ অড়ফসালরর গে েিেন্ত্র এবাং পুড়েশ গহডলকায়াটণালর
সন্ত্রাসীলদর হামোর গে কো আপড়ি গটড়েলফালি বেলেি, গসটাই ঘটে ড়কিা?’
বেে েয়িব গোবায়দা।
‘ঘটলে পালর, ড়কন্তু ড়ক ঘলটলে বুঝলে পারড়ে িা। েলব আমার মলি হলে
গুেী ড়বড়িময়টা পুড়েলশর মলধয হলয়লে।
কো গশে কলরই আহমদ মুসা ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির ড়দলক গচলয় বেে,
‘েুড়ম বাইলর পুড়েশলদর কালে বলস োক। োলদর কালে গকাি খবর আলস ড়কিা
গদখ।’
ফরহাদ ফড়রদ উড়েিলক এ ড়িলদণশ গদয়ার পর ডািার খাোম্মার ড়দলক
গচলয় বেে, ‘খাোম্মা আপিার কািটা দয়া কলর োিাোড়ি গসলর গফেুি। এসড়প
উদয় োড়ি েড়দ ড়িহে হলয় োলকি, োহলে গকাি ড়বপদ আমালদর উপর আসলে
পালর।’
‘আমরা গো ড়বপলদর মলধযই আড়ে। ড়িশ্চয় গকাি বি ড়বপলদর কো
বেলেি?’ উড়িগ্ন কলণ্ঠ বেে েয়িব গোবায়দা।
ডািার খাোম্মা পুরালিা আহে িািটা গেড়সাং-এর কাি শুরু কলর ড়দে।
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আহমদ মুসা েখি গেড়সাং এর িলে ড়ির হলয় বলসলে। ঐ অবিায় বেে
েয়িব গোবায়দার কোর উত্তলর, ‘আড়ম একটা আশাংকা করড়ে, ড়কন্তু োর আলগ
েড়দ ড়বপদ আলস?’
‘গবটা এ সময় কো িা বেলে আমার কািটা সুন্দর হলব।’ বেে ডািার
খাোম্মা।
‘েুড়ম কাি কর ডািার মা। আর গকউ কো বেলব িা।’ বেে দাদী।
‘আড়ম দুঃড়খে’ বলে েয়িব গোবায়দা দাদীর পালশ ড়গলয় বসে।
গেড়সাং গশে কলর ডািার হাে পড়রষ্কার কলর এলস গসাফায় বলস বেে,
‘গবটা ড়বলভি বাগণমযাি। গোমার িাম খৃষ্ট্াি হলেও েুড়ম খৃষ্ট্াি িও। োরা হারাম
খায়, োলদর গা একটা ড়বিােীয় গন্ধ েিায়। অমুসড়েম কড়েগলদর সালে আড়ম
কাি কড়র বলে আড়ম এটা িাড়ি। েুড়ম খৃষ্ট্াি িও অবশ্যই। গোমার কো-বােণার
ষ্ট্াইলেও এটা বুঝা গগলে। েুড়ম োহলে ড়ক? গক েুড়ম। আমার পুরালিা প্রে এটা।’
ডািার খাোম্মার কো গশে হলেই ঘলর ঢুকে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি।
োর মুলখ ড়কেুটা উলত্তিিা। আহমদ মুসার দৃড়ষ্ট্ ড়ফলর গগলে োর ড়দলক। বেে,
‘ফরহাদ, মলি হলে ড়কেু খবর আলে?’
‘স্যার আলগর েয়িি পুড়েশ চলে গগলে। িেুি েয়িি পুড়েশ এলসলে।’
বেে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি।
‘আেহামদুড়েল্লাহ, এসড়প উদয় োড়ি োহলে গবাঁলচ আলেি।’
একটু গেলমই ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির ড়দলক োড়কলয় আহমদ মুসা বেে,
‘পুড়েশরা ড়কেু বলেড়ি? বোবড়ে কলরড়ি?’
‘িেুিরা গিলমই আলগর পুড়েশলদর বলেলে, অড়ফলস একটু গগােমাে
আলে, গোমরা োিাোড়ি োও। আড়ম োলদর ড়িলজ্ঞস কলরড়েোম, ড়ক গগােমাে?
প্রলের উত্তর োরা এড়িলয় গগলে।’ ফরহাদ ফড়রদ উড়েি বেে।
আহমদ মুসা েয়িব গোবায়দালক উলেশ্য কলর বেে, ‘আড়ম গে ড়বপলদর
কো বলেড়েোম, গস ড়বপদ গকলট গগলে। গে েয়িি পুড়েশ এেক্ষণ পেণন্ত এখালি
ড়েে, োলদর প্রড়ে আমার আিা ড়েে িা। োই এলদর েুলে ড়িলয় িেুি পুড়েশ
ড়দলে বলেড়েোম উদয় োড়িলক। ড়েড়ি গসটা কলরলেি।’
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‘গকি েুড়ম সলন্দহ কলরড়েলে এই পুড়েশ েয়িিলক?’ বেে দাদীমা।
আহমদ মুসা পাত্তািী শহলরর ড়ডএসড়প মড়হদলের সালে সন্ত্রাসীলদর
সম্পলকণর ড়বেয় সামলি এলি বেে, ‘আলগর েয়িিলক মড়হদে ড়িলয় এলসড়েে।
সুেরাাং োলদরলক আড়ম ড়বশ্বস্ত মলি কড়রড়ি দাদীমা।’
কো গশে কলরই আহমদ মুসা বেে, ‘আড়ম ড়ম. উদয় োড়িলক আর
একবার গদড়খ। ওখালি ড়ক ঘটে িািলে পারোম িা।’
আহমদ মুসা আবার গটড়েলফাি করে এসড়প উদয় োড়িলক। গমাবাইলে
ড়রাং হলো ড়কন্তু গকউ সািা ড়দে িা।
আহমদ মুসা ভাবে ঘটিা এই হলে পালর গে, োাঁর হাে গেলক গমাবাইে
পলি োবার পর গসটা আর গোো হয়ড়ি এবাং উদয় োড়ি গসই ঘলর এখি গিই।
আহমদ মুসা স্বগে কলণ্ঠ বেে, ‘আল্লাহ ভরসা।’
বলেই আহমদ মুসা োকাে ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির ড়দলক। বেে,
‘পুড়েশ োকলেও আমালদর সেকণ োকা দরকার। পুড়েশ গহডলকায়াটণালর ওলদর
সম্ভাবয আক্রমণ সফে হলে,ওরা এখালিও হামো চাোলে পালর। এখি রাে
৮টা। রাে ২টা পেণন্ত েুড়ম পাহারা গদলব। রাে ২টায় আমালক িাড়গলয় গদলব।
পলরর দাড়য়ত্ব আমার।’
‘অবশ্যই পারব স্যার।’ বেে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি।
‘ড়কন্তু উড়ি গুেী চাোলে িালিি িা। পাহারা গদলবি ড়কভালব?’ ড়টপ্পড়ি
কাটার সুলর বেে েয়িব গোবায়দা।
মুখ োে হলয় উলেলে ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির। ড়বব্রে কলণ্ঠ ড়কেু বেলে
োড়েে। আহমদ মুসা োলক োড়মলয় ড়দলয় বেে, ‘বন্দুক চােিা ভালো ড়িড়িস
িয়। গফৎিা-ফাসালদর আগ্রাসি গমাকাড়বোর অপড়রহােণ কালিই শুধু এই খারাপ
কািলক ববধ করা হলয়লে। সবাইলক সব সময় এ কালির িলে প্রলয়ািি হয় িা,
হলে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি কালরা গপেলি োকলব িা। আপােে োর দাড়য়ত্ব
আমালক প্রলয়ািি অনুসালর ও ড়েক সমলয় িাড়গলয় গদয়া।’
ড়মড়ষ্ট্ হাড়স ফুলট উলেলে েয়িব গোবায়দার গোাঁলট।
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আহমদ মুসার কো গশে হলেই দাদী বেে, ‘খাবার গদয়া হলয়লে। এখি
উে, সবাইলক গখলে হলব।’
‘ড়বলকলে আমার িাস্তা একটু বি হলয়লে। আড়ম এখি খাব িা। দু’টায়
উলে ড়কেু গখলয় গিব। চে ফরহাদ এশার িামাে পলি ড়িই। োরপর আড়ম ঘুমাব,
েুড়ম িাগলব।’
বলে উেলে োড়েে আহমদ মুসা।
ডািার খাোম্মা বলে উেে, ‘উে িা, ড়বলভি বাগণমযাি। গোমার পড়রচয়
আমার কালে ড়কেুটা পড়রষ্কার হলয়লে। েুড়ম এর মলধয একবার
‘আেহামদুড়েল্লাহ’, আলরকবার ‘আল্লাহ ভরসা’ বলেে। োর মালি েুড়ম খৃষ্ট্াি
িও। োহলে গোমার িাম ড়বলভি বাগণমযাি গকি? বেলে হলব গক েুড়ম? গোমার
এই েদ্মলবশ গকি?’ ডািার খাোম্মার িালোিবান্দা কণ্ঠ।
আহমদ মুসা উলে দাাঁিাে। বেে, ‘খাোম্মা, আমার গে পড়রচয় গপলয়লেি
গসটা সেয। আমার বাড়ক পড়রচয় আপড়ি মযাডাম েয়িব গোবায়দার কাে গেলক
িািলে পারলবি। আমার েদ্মলবশ ড়বপক্ষলক ড়বভ্রান্ত এবাং কালির সুড়বধার িলে
খাোম্মা।’ গম্ভীর কণ্ঠ আহমদ মুসার।
আহমদ মুসার গম্ভীর, প্রশান্ত মুলখর ড়দলক একবার োড়কলয় ডািার
খাোম্মা বেে, ‘ড়েক আলে গবটা।’
েয়িব গোবায়দা উলে দাাঁড়িলয়ড়েে। বেে ডািার খাোম্মালক, ‘আসুি
খাোম্মা। গখলে গখলে সব বো োলব।’
পলর আহমদ মুসালক উলেশ্য কলর বেে, ‘গবািলক ‘মযাডাম’ বো ড়ক
ভালো গদখায়?’
‘আপড়িও আমালক ‘স্যার’ বলেি।’ বেে আহমদ মুসা।
েয়িব গোবায়দার মুখ উজ্জ্বে হলয় উেে। বেে, ‘আর বেব িা ভাই
সালহব।’
েয়িব গোবায়দা পা বািাে ডাইড়িাং রুলমর ড়দলক োবার িলে।
আহমদ মুসারা এগুলো িায়িামালের ড়দলক।
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রাে েখি সালি ড়েিটা। ব্ল্যাক ঈগলের পাত্তািী ড়সড়টর আইিযাক
িযাকব এবাং ব্ল্যাক ঈগলের োই অপালরশি প্রধাি ড়শমি আলশর একটা গোট
ঝাউ গালের আিালে দাাঁড়িলয় িাইটড়ভশি দূরবীি গচালখ োড়গলয় পাত্তািী পুড়েশ
গহডলকায়াটণার এবাং োর আশপাশ পেণলবক্ষণ করলে।
পাত্তািী পুড়েশ গহডলকায়াটণার একটা উচ্চভূড়মর উপর। উচ্চভূড়ম
গগাটাটাই ফেি গালের বাগাি। উচ্চভূড়মর মাঝখালি গলি গোো হলয়লে োে
ইলটর বেড়র পুড়েশ গহডলকায়াটণারড়ট। গহডলকায়াটণালরর চারড়দক ড়ঘলর বাগাি।
এই বাগালিরই এখালি-লসখালি পুড়েশলদর গরড়সলডড়ন্সয়াে বস্নক।
পুড়েশ গহডলকায়াটণার ড়েি েো। ড়কন্তু মাড়টর ড়িলচ রলয়লে আরও দু’ড়ট
আন্ডার গ্রাউন্ড গলার। এই গলারগুলোলে রাখা হয় ভয়াংকর সব ড়ক্রড়মিােলদর।
বাগালির গভের গোট একটা ঝাউলয়র আিাে গেলক আইিযাক িযাকব
ও ড়শমি আলশলরর িাইটড়ভশি দূরবীি এই পুড়েশ গহডলকায়াটণারলকই খুাঁড়টলয়
খুাঁড়টলয় গদখড়েে। োলদর উলেশ্য পাহারায় োকা পুড়েশলদর গদখা। োলদর
িাইটড়ভশি দূরবীলির দৃড়ষ্ট্লে পুড়েশ গহডলকায়াটণালরর ফ্রন্ট ড়ভউ ড়িখুাঁেভালব ফুলট
উলেলে। ড়কন্তু একিি পুড়েশলকও গকাোও পাহারায় গদখলে িা।
স্বড়স্তর হাড়স ফুলট উেে আইিযাক িযাকব এবাং ড়শমি আলশর দু’িলির
মুলখই। আইিযাক িযাকব বেে, ‘ড়ম. আলশর স্যার, মলি হলে আমালদর
ড়ডএসড়প মড়হদে পড়রকল্পিা মাড়ফক কাি করলে গপলরলে।’
‘োহলে গো কাি শুরু করা দরকার। পুড়েশ গহডলকায়াটণালরর ড়ডউড়টরে
ও পাহারায় োকা পুড়েশলদর সাংজ্ঞাহীি করার িে গে ড়বলশে গলালরাফরম গযাস
োলক গদয়া হলয়লে, োর গময়াদ দু’ঘণ্টা। এক ঘণ্টা পর সবাই সাংজ্ঞা ড়ফলর পালব।
আমালদর ড়কন্তু ১৫ ড়মড়িট সমলয়র মলধয সব কাি গশে কলর ড়ফরলে হলব।’ বেে
ড়শমি আলশর।
‘ড়েক। ো িা হলে বাধা পাওয়ার ঝুড়াঁ কর মলধয পিলে হলব। পুড়েশ
গহডলকায়াটণালর গকউ এলে ড়কাংবা গটড়েলফাি কলর অবযাহেভালব গিা ড়রিাই
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গপলে ড়বেয়টা ধরা পলি গেলে পালর।’ বলে আইিযাক িযাকব হােঘড়ির
গরড়ডয়াম ডায়ালের ড়দলক োকাে। সময় ৩টা গবলি ৩২ ড়মড়িট। ড়েক ড়েিটা ৩০
ড়মড়িলট গস গলালরাফরম গযাস গেলিলে। সুেরাাং দুই ড়মড়িট চলে গগলে অপালরশি
শুরু হবার পর।
‘চেুি োহলে অগ্রসর হওয়া োক। আড়ম সাংলকে ড়দড়ে সবাই আমালদর
ফলো করলব।’ বেে ড়শমি আলশর।
‘িা স্যার, সম্পূণণ ড়িড়শ্চে িা হলয় এভালব অগ্রসর হওয়া োলব িা। আড়ম
গদলখ আড়স।’ বলে েুটে আইিযাক িযাকব পুড়েশ গহডলকায়াটণালরর ড়দলক।
গগলট গপৌলেই গস গদখে গগলটর দু’পালশর দুই গগট বলি চারিি
পুড়েলশর গদহ সাংজ্ঞাহীিভালব গকািটা গটড়বলে, গকািটা গমলঝলে পলি আলে।
গভেলর ঢুলক ড়ডউড়ট রুম পেণন্ত একই দৃশ্য গদখে আইিযাক িযাকব। ড়বড়ভন্ন িাি
ড়মলে প্রায় ড়েড়রশিি পুড়েশলক সাংজ্ঞাহীি অবিায় গস গদখলে গপে। ড়ডউড়ট রুলম
ড়ডএসড়প মড়হদেলকও সাংজ্ঞাহীি অবিায় গদলখ গস ভীেণ খুড়শ হলয়লে। এটাই
পড়রকল্পিা ড়েে গে, ড়ডএসড়প মড়হদে ড়িলিও সাংজ্ঞাহীি হলব, োলে গস সকে
সলন্দলহর উলধণ োলক।
ড়ডউড়ট রুম গেলক গবরুবার সময় আইিযাক িযাকব গটড়বলের উপর ঢলে
পলি োকা পুড়েলশর গদহ েুলে ধলর একটা ঝাকুড়ি ড়দে গলালরাফরলমর এযাকশি
গদখার িলে।
ঝাাঁকুড়ি ড়দলয় গেলি ড়দলেই গড়িলয় গদহড়ট গমলঝয় পলি গগে।
হাড়স মুলখ েুলট পুড়েশ গহডলকায়াটণার গেলক গবড়রলয় এে আইিযাক
িযাকব।
গপৌলে খবর ড়দে আলশরলক, ‘স্যার মাে একদম পড়রষ্কার। ৩০ িি
পুড়েশলক সাংজ্ঞাহীি পলি োকলে গদলখ এোম। ড়ডএসড়প মড়হদেলকও। চেুি
োওয়া োক।’
‘োব। গশাি আইিযাক িযাকব, েুড়ম গো িাি, মড়হদে ো বলেলে। ড়েি
েোর গরড ড়সড়কউড়রড়ট রুলম ড়েফট আলে ভূগভণি কলক্ষ িামার। ভূগলভণর গ্রাউন্ড
গলালর আমালদর গোকলদর রাখা হলয়লে। েুড়ম দশ বালরা িিলক ড়িলয় োলব
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োলদর উদ্ধালরর িে। আড়ম অবড়শষ্ট্লদর ড়িলয় ড়িলচ পাহারায় োকব। োওয়া ও
আসার মলধয দশ ড়মড়িলটর গবড়শ সময় েুড়ম পালব িা মলি গরখ।’ বেে ড়শমি
আলশর।
‘দশ ড়মড়িট েলেষ্ট্ স্যার। চেুি।’ আইিযাক িযাকব বেে।
সবাই গপৌেে পুড়েশ গহডলকায়াটণালর।
পড়রকল্পিা গমাোলবক আইিযাক িযাকব ১২ িিলক ড়িলয় ড়েি েোর
গরড ড়সড়কউড়রড়ট রুলমর ড়দলক েুটে ড়সাঁড়ি ড়দলয়। দুই েো শূে গদখে। চার
েোও োই। েলব গরড ড়সড়কউড়রড়ট রুলম ঢুলক গদখে চারিি পুড়েশ সাংজ্ঞাহীি
অবিায় পলি আলে। খুড়শ হলো আইিযাক িযাকব। একিলির পাাঁিলর োড়ে
গমলর বেে, ‘হারামিাদারা, আমালদর গোকলদর আটলক গরলখড়েে?’ ড়েফলটর
সুইচ অি করে আইিযাক িযাকব। ড়েফলটর দরিা খুলে গগে।
ড়েফলট উেে ওরা বার িি।
ড়েফট ড়গলয় গপৌেে ভূগভণি দুই গলালরর গ্রাউন্ড গলালর।
ড়েফলটর দরিা খুলে গগে। সামলিই ড়বরাট হে ঘর।
হে ঘলর বাাঁধা অবিায় পলি আলে োলদর ১২ িি গোক।
আইিযাক িযাকবলদর গদলখ ওরা আিলন্দ ড়চৎকার কলর উেে।
দ্রুে ওলদর বাাঁধি খুলে গদয়া হলো।
আিলন্দ এলক অপরলক ওরা িড়িলয় ধরে। কুশে ড়বড়িময় শুরু হলয়
গগে।
আইিযাক িযাকব ড়চৎকার কলর বেে, ‘এখি এসব রাখ। আলগ গবর
হও পুড়েশ গহডলকায়াটণার গেলক।’
বলেই আইিযাক ড়েফলটর বন্ধ দরিার ড়দলক চেে।
চাপে ড়েফলটর উপলর উোর সুইচ।
সবাই েুলট আসলে োগে ড়েফলটর ড়দলক।
ড়েফলটর দরিা খুেে িা ।
সুইলচর ড়দলক োকাে আইিযাক িযাকব। গদখে সুইলচ আলো জ্বেলে
িা। চমলক উেে আইিযাক িযাকব। আবার সুইচ ড়টপে। িা সুইলচ আলো জ্বেলে
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িা। চমলক উেে আইিযাক িযাকব। আবার সুইচ ড়টপে। িা সুইলচ আলো জ্বেলে
িা।
‘োহলে ড়ক ড়বদুযৎ চলে গগলে?’ স্বগে কলণ্ঠই গেি বলে উেে আইিযাক
িযাকব।
আইিযাক িযাকলবর পালশ এলস দাাঁড়িলয়ড়েে আলগ বন্দী হলয় আসা ১২
িলির একিি অযারি আড়িি।
অযারি আড়িি গেবািি বাংলশাদ্ভুে একিি ইহুদী। োর বেণমাি বসবাস
োইেযালন্ড।
অযারি আড়িি বেে, ‘স্যার ড়বদুযৎ োয়ড়ি। গদখুি এই ঘলর গো ড়বদুযৎ
আলে।’
‘ড়েক গো ড়বদুযৎ োয়ড়ি! োহলে সুইলচ ড়বদুযৎ গিই গকি?’ োর গচালখমুলখ উলিগ।
কো গশে কলরই আবার বলে উেে, ‘শুধু ড়েফলটর ড়বদুযৎ গো এভালব
োয় িা! গকউ ড়ক ড়েফলটর ড়বদুযৎ োইি গকলট ড়দে?’ আেণিালদর মে গশািার
আইিযাক িযাকলবর কো।
গস পাগলের মে ড়েফলটর সুইচ ড়টপলে োগে। োড়ে োগাে ড়েফলটর
দরিায়।
আইিযাক িযাকলবর োড়েলে ড়েফলটর দরিায় সামাে শব্দও হলো িা।
অযারি আড়িি বেে, ‘স্যার ড়েফট এবাং ড়সাঁড়ি মুলখর দরিা কলয়ক ইড়ি
পুরু ড়ষ্ট্লের। আমরা অলিক োড়ে-টাড়ে গমলর গদলখড়ে। মলি হয় গবামালেও
দরিার ড়কেু হলব িা।
আইিযাক িযাকব গমাবাইে গবর করে ড়শমি আলশরলক গটড়েলফাি
করার িলে। ড়কন্তু গদখে গমাবাইলে গিটওয়াকণ গিই।
‘আমালদরলক ওরা িালপ গফলেলে’ বলে ড়চৎকার কলর উলে আইিযাক
িযাকব োর গমড়শিগালির সব গুেী উিাি করে ড়েফলটর দরিার উপর।
ড়েফলটর দরিায় োগা সবগুলো গুেী ঝলর পিে গমলঝলে। দরিায়
সামাে দাগও পিে িা। োর মালি দরিাগুলো বুলেট প্রুফ।
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গক্রালধ, গক্ষালভ, উলিলগ পাগলের মে হলয় ওলে আইিযাক িযাকব।
উন্মলত্তর মে োড়ে ড়দলে োগে ড়েফলটর দরিার উপর।
ওড়দলক ড়শমি আলশর আইিযাক িযাকবলক োলদর গোকলদর উদ্ধালরর
িলে পাড়েলয় ড়দলয়ই পুড়েশ গহডলকায়াটণার গভেলর ড়বড়ভন্ন িালি পড়িশি গিয়।
পড়িশি ড়িলয়ই ড়িলদণশ গদয় সাংজ্ঞাহীিলদর পালশ পলি োকা গষ্ট্িগাি ও
ড়রভেবার ড়িলয় োর সামলি এক িায়গা িমা করলে।
গস ড়িলি পড়িশি ড়িলয়ড়েে দুই গগট বলির মাঝখালি।
অস্ত্রগুলো এক িায়গায় স্তুপ করার পর সবাই ড়রোঙ মুলড গল্প-গুিব
শুরু করে।
ড়েক এই সময় ড়েি েোয় গুেীর একড়ট শব্দ হলো।
ড়শমি আলশর চমলক উলে দাাঁিাে।
সালে সালে ব্ল্যাক ঈগলের গে গেখালি ড়েে অস্ত্র ড়িলয় উলে দাাঁিাে।
োলদর সবার দৃড়ষ্ট্ ড়েি েোর ড়দলক।
অেড়দলক গুেীর শলব্দর সাংলগ সাংলগ সাংজ্ঞাহীি পুড়েলশর সবাই গড়িলয়
গড়িলয় ড়বড়ভন্ন ড়দলক সলর গগে এবাং েুকালিা অস্ত্র ড়িলয় উলে দাাঁিালো। োরা
প্রলেযলকই োর োর ড়িকটবেণী ব্ল্যাক ঈগলের গোকলক টালগণট করে।
দুই গগট বলির চার সাংজ্ঞাহীি পুড়েশ গবড়রলয় এলসলে ড়িঃশলব্দ। োলদর
হালেও গগাপি িাি গেলক গবর কলর ড়িলয় আসা চার গষ্ট্িগাি।
গুেীর শলব্দর পর গেলক োলদর গবড়রলয় আসার মলধয ১৫ গসলকন্ড
সময়ও োলগড়ি।
োরা দু’ড়দক গেলক েখি ড়শমি আলশলরর গপেলি এলস দাাঁিাে, েখিও
োর উদগ্রীব দৃড়ষ্ট্ ড়েি েোর ড়দলক। োর হ্যান্ডলমড়শিগাি গবলল্ট ঝুেলে এবাং
োর ড়রভেবার হালে ঝুেলে।
চারিলির একিি ড়গলয় োর গষ্ট্িগালির বাাঁট ড়দলয় ড়শমি আলশলরর
ড়রভেবার ধরা হালে আঘাে করে।
ড়রভেবার পলি গগে োর হাে গেলক।
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চমলক উলে চরড়কর মে ঘুলর দািাে ড়শমি আলশর। োর একটা হাে
চলে ড়গলয়ড়েে োর হ্যান্ডলমড়শিগালির বাাঁলট।
গষ্ট্িগাি ড়দলয় গে পুড়েশ ড়শমি আলশলরর হালে আঘাে কলরড়েে, োর
গষ্ট্িগাি উলে ড়গলয়ড়েে ড়শমি আলশলরর বুক বরাবর। গস উলে দাাঁিাবার সাংলগ
সাংলগই বেে, ‘োভ হলব িা অলস্ত্র হাে ড়দলয় গোমার সামলি চারটা গষ্ট্িগাি।
এলকবালর ঝাাঁঝরা হলয় োলব েুড়ম।’
ড়শমি আলশলরর হাে সলর এে হ্যান্ডলমড়শিগালির বাাঁট গেলক।
চার পুড়েলশর একিি দ্রুে ড়গলয় ড়শমি আলশলরর দুই হাে গপেলি গটলি
ড়িলয় হােকিা পড়রলয় ড়দে।
ড়শমি আলশর ক্রুব্ধ কলণ্ঠ বলে উেে, ‘গোমরা চারিি। ড়কন্তু আমার ড়েি
ডিি গোক গোমালদর গহডলকায়াটণার দখে কলর আলে। এখড়ি এলস পিলব
োরা।’
একিি পুড়েশ ড়শমি আলশরলক ঘুড়রলয় ড়দে োলে পুড়েশ
গহডলকায়াটণালরর গভেরটা গদখলে পায়।
গভেলর গচাখ পিলেই আাঁৎলক উেে ড়শমি আলশর। গদখে, ব্ল্যাক
ঈগলের প্রলেযলকর গপেলি একিি কলর পুড়েশ। সবারহ হালেই হ্যান্ডকাফ।
ড়বস্মলয় বাকরুদ্ধ অবিা ড়শমি আলশলরর। োহলে পুড়েলশর সাংজ্ঞাহীি
হওয়ার বযাপারটা ড়ক ভুয়া?’
এক পুড়েশ বেে, ‘আশা করলবি িা গে, আপিালদর োরা বন্দী ব্ল্যাক
ঈগেলদর উদ্ধার করলে গগলে, োরা আপিালদর উদ্ধার করলে আসলে। উদ্ধার
করলে ড়গলয় ওরা ড়িলিরাই এখি সােীলদর সালে খাাঁচা-বন্দী হলয়লে।’
ড়বস্ময়-উলিলগ মুখ চুপলস গগে ড়শমি আলশলরর। বেে, ‘ড়ডএসড়প
মড়হদলের সাংজ্ঞা হারালিাও ড়ক িাটক?’
‘িা োরটাই আসে। োর সালে আপিালদর গোগসািলশর শুধু ঐটুকুই
বাস্তবাড়য়ে হলয়লে। োলক সাংজ্ঞালোপ কলর গফলে রাখা হলয়ড়েে আপিালদর
ড়বশ্বাস অিণলির িলে।’ বেে একিি পুড়েশ।
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এ সময় গদােো গেলক এসড়প উদয় োড়ির কণ্ঠ গশািা গগে। ড়িলদণশ ড়দে
গস, ‘বন্দী সবাইলক ব্ল্যাক গচম্বালর ড়িলয় এস।’
পুড়েশ গহডলকায়াটণালরর ‘ব্ল্যাক গচম্বার’ হলো একটা িািড়িট কক্ষ। মাত্র
এক দরিার িািাোহীি এক ড়বশাে ঘর এটা। বাোস োোয়ালের িে
প্রলয়ািিীয় ড়কেু ক্ষুদ্রাকালরর গভড়ন্টলেশি রলয়লে ঘরড়টলে। গগ্রফোলরর পর
ড়ক্রড়মিােলদর গিলে বা পুড়েশ হািলে ড়কাংবা িািান্তলর পাোলিার আলগ এই ঘলর
রাখা হয়।
হ্যান্ডকাফ পরা অবিায় প্রলেযকলক গসই ঘলর ড়িলয় গোো হলো।
ভূগভণি কক্ষ গেলক আরও ২৪ িিলক হ্যান্ড কাফ পরা ও সাংজ্ঞাহীি
অবিায় এলি ‘ব্ল্যাক গচম্বালর’ গোো হলো। এলদর মলধয আইিযাক িযাকবও
সাংজ্ঞাহীি ড়েে।
ব্ল্যাক গচম্বালর ‘ব্ল্যাক ঈগে’ এর বন্দীর গমাট সাংখযা ৪৮ িি।
বাম হালে বযালন্ডি বাধা এসড়প উদয় োড়ি ড়শমি আলশলরর সামলি
দাাঁড়িলয় বেে, ‘েুড়মই সম্ভবে পালের গগাদা। গোমরা ড়ডএসড়প মড়হদেলক বশ
কলর মলি কলরড়েলে বন্দীলদর উদ্ধার করাসহ ো ইো োই কলর োলব। ড়কন্তু
পারড়ি। সড়েয বেলে ড়ক গোমালদর এেবি ড়বপেণয় এে সহলি হলব আমরাও
কল্পিা করলে পাড়রড়ি। এর অেণ গোমালদর গখো খেম হওয়ার পলে।’
ড়শমি আলশলরর ড়বধ্বস্ত গচহারায় গেি আগুি জ্বলে উেে। বেে, ‘ব্ল্যাক
ঈগেলক এে গোট কলর গদখ িা। পস্তালে হলব। মলি গরখ ব্ল্যাক ঈগলের ডািার
ড়িলচ গগাটা দুড়িয়া। আর োইেযালন্ডও ব্ল্যাক ঈগে দুবণে িয়। শাহবাড়ি, েয়িব
গোবায়দার বাসা এবাং আিলকর ড়বপেণয় আমালদর কালে দুলবণাধয। ড়কন্তু এর মূেয
গোমালদরলক ড়দলে হলব।’
‘মূেয আমরা অলিক ড়দলয়ড়ে। বহু োই মানুেলক গোমরা গমলরে। এবার
আমালদর মূেয আদায় করার পাো। ড়কন্তু বেে গোমরা এখালি মুসেমািলদর
ঘালি চলিে গকি? োলদর ঘালি সন্ত্রালসর বদিাম চাড়পলয় গোমালদর োভ?’ বেে
এসড়প উদয় োড়ি।
‘ব্ল্যাক ঈগে কাউলক বকড়ফয়ে গদয় িা।’ বেে ড়শমি আলশর।
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‘গদয় িা। ড়কন্তু এবার গদলব।’ বেে উদয় োড়ি। োর কণ্ঠ কলোর।
উদয় োড়ি োমলেই ড়শমি আলশর বলে উেে, ‘আমালদর এই চড়িশ
িি সাংজ্ঞাহীি হলো ড়ক কলর?’
‘পুড়েশলদর সাংজ্ঞাহীি করার িে গোমরা গে গলালরাফরম গযাস
মড়হদেলক ড়দলয়ড়েলে, গসই গযাস ড়দলয় বন্দীখািায় এলদর আমরা সাংজ্ঞাহীি
কলরড়ে। োলে ড়িরুপদ্রলব সবাইলক হ্যান্ডকাফ পড়রলয় এই ব্ল্যাক-লচম্বালর আিলে
পাড়র।’
বলেই এসড়প উদয় োড়ি ঘর গেলক গবড়রলয় এে। সাংলগ সাংলগ ড়ষ্ট্লের
দরিা বন্ধ হলয় গগে।
কপালের ঘাম মুলে এসড়প উদয় োড়ি কমুযড়িলকশি রুলম ঢুকে
বযাাংকলকর সালে কো বোর িে। ড়ডএসড়প মড়হদলের ঘটিার বযাপালর পূলবণও
একবার গস কো বলেলে বযাাংকলকর সালে।
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৩
গভার ৫টা। সূেণ ওোর অলিক বাড়ক।
কলয়ক কড়প বযাাংকক টাইমস হালে ড়িলয় ঘলর প্রলবশ করে ফরহাদ
ফড়রদ উড়েি।
ফিলরর িামাে পিার পর পড়ত্রকার িলে বাইলর ড়গলয়ড়েে।
দু’কড়প ড়িলিলদর িলে গরলখ অবড়শষ্ট্ ২ কড়প কাগি পড়রচাড়রকার
হালে দু’েোয় পাড়েলয় ড়দে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি।
িামাে পলি শুলয় ড়েে আহমদ মুসা।
ফরহাদ ফড়রদ উড়েি ১ কড়প কাগি আহমদ মুসার ড়দলক এড়গলয় ড়দে।
আহমদ মুসা পড়ত্রকা হালে িা ড়িলয় বেে, ‘েুড়ম পি আড়ম শুড়ি
ফরহাদ।’
গবলডর পালশ গসাফায় বসে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। বেে, ‘পুড়েশ
গহডলকায়াটণালরর ঘটিালক পড়ত্রকা েীড আইলটম কলরলে স্যার। একদম আট
কোম বযািার।’
‘পি।’ বেে আহমদ মুসা।
‘স্যার গহড়ডাংটা হলো: ‘অলিক সন্ত্রাসী কমণকা--র সালে িড়িে একড়ট
সন্ত্রাসী গ্রুলপর ৩৬ িিলক পুড়েশ গহডলকায়াটণালর হামোর প্রাক্কালে পাকিাও করা
হলয়লে।’ গহড়ডাং এর ড়িলচ একটা গশাল্ডার। ো হলো, ‘সন্ত্রাসীলদর সালে
গোগসািশকারী ড়ডএসড়প মড়হদেলক আহে অবিায় গগ্রফোর করা হলয়লে।’
‘আমার অনুমাি ড়েক হলয়লে। এখি পি ড়িউিটা।’
পিলে শুরু করে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি, ‘গে রালে পাত্তািী পুড়েশ
গহডলকায়াটণালর হামোর গচষ্ট্া কালে ‘ব্ল্যাক ঈগে’ িালমর এক সন্ত্রাসী গ্রুলপর ৩৬
িি সন্ত্রাসী আটক হলয়লে। এর আলগ এই রালেই সন্ত্রাসীলদর সালে
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গোগসািশকারী ড়ডএসড়প মড়হদে পুড়েশ গহডলকায়াটণালর এক সন্ত্রাসী
অপেৎপরো চাোলিার সময় আহে হলয় গগ্রফোর হি।
ঘটিার ড়ববরলণ প্রকাশ, গে রালে একিি শুভাকাঙক্ষী গটড়েলফালি
পাত্তািী এসড়প উদয় োড়িলক িািাি গে, োর আশাংকা আি রালে পাত্তািী পুড়েশ
গহডলকাটণার সন্ত্রাসীলদর িারা আক্রান্ত হলে পালর। ড়েড়ি আরও িািাি, পাত্তািী
ড়ডএসড়প মড়হদলের সালে সন্ত্রাসীলদর গোগসািশ রলয়লে। শুভাকাঙক্ষী বযড়িড়ট
োর সলন্দলহর সমেণলি ড়বড়ভন্ন েেয গদি। ড়ডএসড়প আড়ি গপলে এই গটড়েলফাি
শুিড়েলেি অেবা চোর সময় োর কালি কো আলস। ড়ডএসড়প েখি বুঝলে পালর
সন্ত্রাসীলদর সালে োর গোগসািলশর কো এসড়প উদয় োড়ি গিলি গফলেলে,
েখি গস ড়দড়িড়দক জ্ঞাি শূে হলয় হেযার িলে গুেী কলর এসড়প উদয় োড়িলক।
গশে মুহূলেণ গটর পাওয়ায় উদয় োড়ি ড়িলিলক রক্ষা করলে সমেণ হি। েলব োর
হালে গুেী োলগ। এসড়পলক ড়ডএসড়প’র গুেী করাটা একিি পুড়েশ অড়ফসালরর
কালে ধরা পলি োয়। ড়ডএসড়প ড়িেীয় গুেী করার আলগই ড়েড়ি ড়ডএসড়পর হালে
গুেী কলরি। মড়রয়া ড়ডএসড়প বাম হালে ড়রভেবার েুলে ড়িলয় পুড়েশ
অড়ফসারলকও গুেী করলে োড়েে, এই সময় গপেি ড়দক গেলক েুলট আসা দু’িি
পুড়েশ ড়ডএসড়পর উপর ঝাাঁড়পলয় পলি এবাং োর হাে গেলক ড়রভেবার গকলি
গিয়। এভালব ধরা পলি োয় ড়ডএসড়প মড়হদে।
ড়ডএসড়প মড়হদে গগ্রফোর হওয়ায় পুড়েশ গহডলকায়াটণালর আক্রমলণর
গগাটা িযাি ধরা পলি োয়। ড়িজ্ঞাসাবালদ ড়েড়ি সবড়কেু স্বীকার কলরি।
সন্ত্রাসীলদর পড়রকল্পিা ড়েে, ড়ডএসড়প মড়হদে ড়বলশে গলালরাফরম গযাস ড়দলয়
পুড়েশ গহডলকায়াটণালরর সবাইলক ড়িড়দণষ্ট্ সমলয় আধা ঘণ্টার িে সাংজ্ঞাহীি কলর
গফেলব। ড়ডএসড়প মড়হদে ড়িলিও সাংজ্ঞাহীি হলব সলন্দলহর বাইলর োকার
িলে। এই আধা ঘণ্টা সমলয় সন্ত্রাসীরা পুড়েশ গহডলকায়াটণালর প্রলবশ কলর
োলদর ১২ িি বন্দী সহলোগীলক মুি কলর ড়িলয় োলব।
এসড়প উদয় োড়ির কলোর ড়িলদণলশ পুড়েশ গহডলকায়াটণালরর ঘটিা এবাং
ড়ডএসড়প মড়হদে ধরা পিার ঘটিা গগাপি রাখা হয় এবাং িাটলকর দৃশ্য
এমিভালব সািালিা হয় োলে সন্ত্রাসীরা মলি কলর োলদর পড়রকল্পিা গমাোলবক
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কাি হলয়লে। এই ড়বশ্বাস ড়িলয় সন্ত্রাসীরা েখি গহডলকায়াটণালর প্রলবশ করলব এবাং
আটক সােীলদর উদ্ধার করলে োলব, েখি োলদর িালে আটকালিা হলব।
এসড়প উদয় োড়ির পড়রকল্পিা শেভাগ কােণকরী হলয়লে। পুড়েশ
গহডলকায়াটণালর প্রলবশকারী ৩৬ িি সন্ত্রাসীর সকেলকই আটক করা হলয়লে।
গগ্রফোরকৃেলদর মলধয ব্ল্যাক ঈগে এর দু’িি ড়বলদশী বি গিোসহ
কলয়কিি ড়বলদশী রলয়লেি।
সন্ত্রাসীলদর উলেশ্য সম্পড়কণে একটা প্রলের িবালব পুড়েলশর একড়ট সূত্র
বলে, ‘পাত্তািী অিলে সাম্প্রড়েক সবগুলো ঘটিায় ব্ল্যাক ঈগে িড়িে। োরা
সুপড়রকড়ল্পেভালব োলদর সন্ত্রালসর দায় চাপাে পাত্তািী মুসেমািলদর ঘালি।
োলদর এই েিেলন্ত্রর ড়শকার হলয় িালবর িহীর উেীিসহ গবশ ড়কেু পাত্তািী
মুসড়েম গগ্রফোর হয় বলে মলি করা হলে।’
অে একড়ট প্রলের িবালব এসড়প উদয় োড়ি পুড়েশলক েেয প্রদািকারী
শুভাকাঙক্ষী বযড়ির পড়রচয় প্রদালি অস্বীকৃড়ে জ্ঞাপি কলর বলেি, ড়েড়ি োই
িিগলণর বন্ধু। োর একক সাহালেযই সন্ত্রাসীলদর েিেন্ত্রলক ড়দলির আলোলে
আিা সম্ভব হলয়লে।
ড়বিা রিপালে ড়বপুে সাংখযক ভয়াংকর সন্ত্রাসীলদর ধরার পড়রকল্পিা
এবাং োর সফে বাস্তবায়লি এসড়প উদয় োড়ি সরকারসহ সবণমহলে প্রশাংড়সে
হলেি।
িািা গগলে গে রালেই ৪৮ িি সন্ত্রাসীলক একটা ড়বলশে ড়বমালি
বযাাংকলক ড়িলয় োওয়া হলয়লে। এে ড়বপুে সন্ত্রাসী এভালব হালে-িালে ধরা পিার
ঘটিা োইেযালন্ডর ইড়েহালস অিে। আি গেলকই সন্ত্রাসীলদর ড়িজ্ঞাসাবাদ শুরু
হবার কো।’
আহমদ মুসা শুলয় গেলক খবর পিা শুিড়েে।
ফরহাদ ফড়রদ উড়েি খবর পিা গশে করলেই আহমদ মুসা বলে উেে,
‘আেহামদুড়েল্লাহ। আশার গচলয় ফে আল্লাহ গবড়শ ড়দলয়লেি।’
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‘হ্যাাঁ ভাই, আহমদ মুসালক আল্লাহ অসীম ভালোবালসি। আহমদ মুসা
ড়িকে অন্ধকালর রাখলেও ো গসািােী গসাবলহ সালদক রূপ গিয়। গোমালক
ধেবাদ ভাই।’
আহমদ মুসা ও ফরহাদ ফড়রদ উড়েি দু’িলিই গচাখ গফরাে। গদখে
দাদী ও েয়িব গোবায়দা দাাঁড়িলয়। োলদর হালেও কাগি।
আহমদ মুসারা োলদর ড়দলক োকালেই দাদী বেে, ‘আমরা এ খবরটা
আলগই শুলিড়ে োই ড়টড়ভ’র ওয়াল্ডণ চযালিলে। ড়িউলির প্রায় সব কোই গদখড়ে
ড়টড়ভলে বলেলে। আমরা কািলক ড়বশ্বাস করলে পাড়রড়ি। খবলরর কাগি গদলখ
েলবই প্রাণ গপলয়ড়ে। োই কাগি ড়িলয়ই েুলট এলসড়ে ভাই।’
এক ড়িঃশ্বালস কোগুলো বলে োমে দাদী।
‘আল্লাহর হািার গশাকর দাদীমা। সরকালরর ড়দক গেলক অন্তে ড়িড়শ্চন্ত
হওয়া গগে। পাত্তািী মুসেমািলদর এখি সরকালরর ভলয় পাড়েলয় গবিালে হলব
িা। িালবর িহীর উড়েিলক গো সরকাড়রভালবই ড়িলদণাে করা হলো।’ বেে
আহমদ মুসা।
‘ভাইয়ালক উদ্ধালরর িলে গো সরকারও উলদযাগ গিলবি।’ েয়িব
গোবায়দা বেে।
‘অবশ্যই গিলব গবাি।’ বেে আহমদ মুসা।
‘স্যার আপড়িও সরকালরর উপর ভরসা করলেি? আপড়ি আসার আগ
পেণন্ত সরকার সেয উদ্ধার করলে পালরড়ি, গচষ্ট্াও কলরড়ি। ব্ল্যাক ঈগলের কাাঁউলক
ধরার গক্ষলত্র এখি পেণন্ত সরকালরর গকাি কৃড়েত্ব গিই। গে রালে ৩৬ িি সন্ত্রাসী
ধরার কৃড়েত্বও আপিার। ওরা এটা স্বীকারও কলরলে।’ ফরহাদ ফড়রদ উড়েি
বেে।
‘ভাইয়া আড়ম সরকালরর উপর ড়িভণর কড়রড়ি। সরকার উলদযাগ ড়িলে
পালর ড়কিা আড়ম গসই কো বলেড়ে।’ বেে েয়িব গোবায়দা। োর কলণ্ঠ
অড়ভমালির সুর।
আহমদ মুসার গোাঁলট অস্পষ্ট্ হাড়স ফুলট উেে। বেে েয়িব গোবায়দার
কোর উত্তলর, ‘ফরহাদ আমার সরকার ড়িভণরোর কো বলেলে।’
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‘ও ভালো বুড়দ্ধিীবী ভাইয়া। গস ‘আপড়ি’ বলেড়ি বলেলে, ‘আপড়িও’।
এটা বলে গস বুঝালে গচলয়লে আড়ম েয়িব গো সরকালরর উপর ড়িভণর কলরড়েই,
আপড়িও ড়িভণর করলেি?’ বেে েয়িব গোবায়দা।
‘েয়িব গোবায়দা ড়েকই বলেলে ফরহাদ। েুড়মও ‘েুড়ম ভালো বুড়দ্ধিীবী’
প্রশাংসা গপলয়ে। েুড়ম আর কো বাড়িলয়া িা।’
‘েুড়ম োন্ডা ড়বলরাধটা ড়মড়টলয় ড়দলয় ভালো কলরে। এই প্রেম ফরহাদলক
েয়িলবর ড়বপরীে একটা কো বেলে গদখোম।’ দাদী বেে।
‘এটা ভালো দাদী। ওরা এলক অপরলক সমাি ভালব, এটা স্বাভাড়বক।’
বেে আহমদ মুসা।
‘আল্লাহ ড়বপদ দূর করুি। আমার ভাই িহীর ড়ফলর আসুক। োরপর
গোমার উপড়িড়েলে এলদর দু’িিলক এক....।’
দাদীর কোর মাঝখালিই গবলি উেে আহমদ মুসার গমাবাইে।
গেলম গগে দাদী।
আহমদ মুসা গমাবাইে অি করলেই গদখে িীলি পুরসাে
প্রিাড়দপলকর গমাবাইে িাম্বার। আহমদ মুসা বেে, ‘গুড মড়িণাং স্যার।’
‘গুড মড়িণাং ড়বলভি বাগণমযাি। প্রধািমন্ত্রীর ড়িলদণলশ গোমালক এই
গটড়েলফাি করড়ে। ড়েড়ি গোমালক অড়ভিন্দি িাড়িলয়লেি। েুড়ম শুধু পাত্তািীর
মুসেমািলদর বাাঁচাওড়ি, েুড়ম বাাঁড়চলয়ে োই িিগণলক ড়বলভলদর হাে গেলক।’
বেে োই সরকারী গগালয়ন্দা প্রধাি পুরসাে প্রিাড়দপক।
‘োলক আমার কৃেজ্ঞো িািালবি স্যার। সরকালরর পলরাক্ষ
সহলোড়গো িা গপলে আমার স্বাধীিভালব এগুলিা সম্ভব হলো িা।’ আহমদ মুসা
বেে।
‘গে ৪৮ িি সন্ত্রাসীলক পাত্তািী গেলক বযাাংকক আিা হলয়লে, োলদর
ড়িজ্ঞাসাবাদ শুরু হলয় গগলে। এলদর মলধয কলয়কিি ড়বলদশী আলে। আমরা
আশা করড়ে, েিেলন্ত্রর গশকিসহ গগাটা েক আমরা গপলয় োব। েুড়ম অসাধয
সাধি কলরে ড়বলভি বাগণমযাি। আমরা ড়বরাট ঋণী হলয় পিোম।’ বেে পুরসাে
প্রিাড়দপক।
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‘এসব োক স্যার। আমরা এখিও েলক্ষ গপৌড়েড়ি। আমার োইেযালন্ড
আসার প্রধাি েলক্ষর অেেম হলো, িালবর িহীর উড়েিলক মুি করা। গস েক্ষয
এখিও অড়িণে হয়ড়ি।’
আহমদ মুসার গমাবাইলের রীলে স্পীকার অি ড়েে। গমাবাইলের এ
কলোপকেি দাদী, েয়িব গোবায়দা এবাং ফরহাদসহ সবাই শুিড়েে। আহমদ
মুসা এটা োলদর গশািায় এ কারলণ গে, সব ড়বেলয়র সালে োরা িড়িে। সব কো
োলদর িািা দরকার।
আহমদ মুসা কো গশে করলেও সাংলগ সাংলগ উত্তর এে িা পুরসাে
প্রিাড়দপলকর কাে গেলক।
কলয়ক মুহূেণ পর ওপার গেলক শান্ত, ভারী কণ্ঠ গভলস এে। বেে,
‘ড়বলভি বাগণমযাি, এড়দলক িেুি সমস্যার সৃড়ষ্ট্ হলো।’
‘ড়ক সমস্যা?’ এই মাত্র পাত্তািী ও বযাাংকক পুড়েশ গহডলকায়াটণারলক
একিি গমাবাইে গটড়েলফালি িাড়িলয়লে, ২৪ ঘণ্টার মলধয ৪৮ িি সন্ত্রাসীলক
গেলি গদয়া িা হলে োরা িালবর িহীর উড়েিলক হেযা করলব এবাং আরও ড়কেু
করলব ো োই সরকার কল্পিাও করলে পালর িা।’
আহমদ মুসা গটড়েলফাি শুিলে শুিলেই োকাে দাদীলদর ড়দলক। গদখে
োলদর গচালখ-মুলখ গিলম এলসলে আোংক।
সাংলগ সাংলগই উত্তর ড়দে আহমদ মুসা। বেে, ‘হুমড়কটা ড়িসলন্দলহ বি
স্যার। ড়কন্তু এর িারা োরা োলদর বযেণো ও দুবণেোর প্রমাণ ড়দলয়লে।’
‘গকমি কলর?’
‘ওরা িালবর িহীর উড়েিলক ড়েিোই কলর ড়িলয় ড়গলয়ড়েে োলক
োলদর পলক্ষর প্রমাণ কলর মুসেমািলদর সন্ত্রাসী বািালিার েিেন্ত্র সফে করার
িলে। ড়কন্তু গসই িালবর িহীর উড়েিলকই োরা প্রধাি ড়বপক্ষ দাাঁি করালে। এর
অেণ োইেযালন্ড োলদর েিেন্ত্র বযেণ হলয়লে।’
‘ড়েক বলেে ড়বলভি বাগণমযাি। ড়কন্তু ওরা মড়রয়া হলয় উলেলে। ড়কেু
একটা কলর গফেলে পালর, এ আশাংকা আলে। এখি গোমার ড়চন্তা বে। এখালি
সবাই এটা িািলে চায়।’
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‘প্রড়েলশাধমূেক সন্ত্রাসী ড়কেু ঘটিা োরা ঘটালে পালর। এ বযাপালর
সেকণ োকলে হলব। েলব মলি কড়র, িালবর িহীর উড়েি ওলদর দরকোকড়ের
গশে অস্ত্র। এই অস্ত্রলক োরা শুরুলেই বযবহার করলব বলে মলি হয় িা।’
‘আমালদর ড়চন্তাও এই রকম। ড়কন্তু ড়িড়শ্চে কলর ড়কেু বো োয় িা।
সরকার খুবই উড়িগ্ন। পত্র-পড়ত্রকার সব সমালোচিা সরকারলকই ড়বদ্ধ করলব।
োিাোড়ি ড়কেু একটা করলে হলব।’
‘স্যার পাত্তািীর ‘কাোি গটপাাংলগা’ িািটা গকাোয়?’
‘ওটা পাত্তািী ও মােলয়ড়শয়া সীমান্ত এোকার একটা পাহাি। এ
িায়গার কো বেে গকি? িালবর িহীর উড়েিলক োরা ওড়দলক ড়িলয় গেলে
পালর?’
‘আমার সলন্দলহর একটা িাি ওটা।’
‘হ্যাাঁ ড়বলভি বাগণমযাি। গোমার সলন্দলহর গপেলি েুড়ি আলে। কাোি
গটপাাংলগা’র একটা ইড়েহাস আলে। এক সময় পাত্তািীলদর ওটা একড়ট আশ্রয়
ড়েে। ওখালি ড়কেু অবকাোলমাও ড়েে। ড়কন্তু ভূড়মকলম্প ো িষ্ট্ হলয় গগলে বলে
শুলিড়ে। ও এোকায় কখিও আড়ম োইড়ি।’
‘স্যার পাহালির একটা মযাপ এবাং ওখালি োবার পলের ড়ববরণ ড়দলয়
আপড়ি সাহােয করলে পালরি?’
‘অবশ্যই পারব। আিই ো গপলয় োলব। ড়কন্তু েুড়ম গেলে চাে িা ড়ক?
শুিোম েুড়ম আহে। েুড়ম এ কাি কর িা। েুড়ম পরামশণ দাও। আমরা গসখালি
বাড়হিী পাোব। দরকার হলে েুড়ম োলদর সালে োও।’
‘িা স্যার। আপিালদর বাড়হিী োক। ড়কন্তু আমার পে হলব ড়ভন্ন।’
‘কাোি গটপাাংলগা’র মযাপ ও ড়বকল্প সব রাস্তার ড়ববরণ পাওয়ার পর আড়ম এ
ড়িলয় আলোচিা করব।’
‘বুলঝড়ে। ড়েক আলে আলোচিা হলব। ড়বলভি বাগণমযাি, েুড়ম একটু কো
বে ড়সড়রে োিারোর সালে। গস কান্নাকাড়ট করলে।’
‘ড়েক আলে স্যার।’
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ওপার গেলক ড়সড়রে োিারোর কণ্ঠ গশািা গগে। বেড়েে, ‘হ্যাাঁলো,
গকমি আলেি ভাইয়া আপড়ি?’ কান্নািড়িে কণ্ঠ ড়সড়রে োিারোর।
‘আড়ম ভালো আড়ে। ড়কন্তু গোমার গচালখ পাড়ি গকি?’
‘ভাইয়া আপড়ি ভালো কলর িালিি, ওরা মানুে িালমর পশু। ওরা সব
করলে পালর ভাইয়া।’
‘ড়কন্তু ড়সড়রে োিারো, সব সময় ‘ো ইো ো করা’র ইো পূরণ হয়
িা।’
‘আপড়ি আল্লাহর একিি ড়প্রয় বান্দা। ড়েড়ি আপিার কো সলেয পড়রণে
করুি।’
‘িালবর িহীর উড়েলির গবাি ও দাদী আমার পালশ রলয়লেি। েুড়ম
োলদর সালে কো বে।’
‘ওরা কো বেলবি? মন্দ বেলবি িা আমালক?’
‘ওরা সব িালিি। গোমালক খুব ভালো িালিি ওরা।’
‘ড়েক আলে ভাইয়া।’
আহমদ মুসা গটড়েলফািটা ড়দে ফরহাদ ফড়রদ উড়েিলক েয়িব
গোবায়দালক গদবার িলে এবাং বেে, ‘েয়িব গোবায়দা আলগ কো বে, োরপর
দাদীও ড়কেু বেলবি।’
েয়িব গোবায়দা গমাবাইে হালে ড়িে। েয়িব গোবায়দা কো শুরু করার
আলগই আহমদ মুসা ঘর গেলক গবড়রলয় গগে।
বাইলরটা একটু গদলখ আশ-পালশর গদাকাি ও পুড়েশলদর সালে কো
বলে আহমদ মুসা ড়ফলর এে কলয়ক ড়মড়িট পর। গদাকাি গেলক টুড়কটাড়ক ড়কেু
ড়িড়িসও ড়কলিলে আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা ঘলর ঢুকলেই দাদী বলে উেে, ‘এইমাত্র কো গশে করোম
ড়সড়রে োিারোর সালে। েুড়ম োলক গদখড়ে মুসেমাি বাড়িলয় গফেে ভাই।
সাোম, কাোম, আল্লাহ হালফি সবই গে একদম মুসেমালির মে। খুব ভালো
গমলয় গো োিারো। ড়কন্তু িহীর সব কোই গগাপি গরলখলে আমালদর কাে
গেলক।’
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‘মলি হয় দাদীমা, িহীর অেটা এলগায়ড়ি েেটা এগুলে আপিালদর বো
দরকার। আমার মলি হলয়লে িহীলরর গচলয় গমলয়টাই গবড়শ এড়গলয়লে।’ বেে
আহমদ মুসা।
‘আমারও োই মলি হয় দাদীমা।’ েয়িব গোবায়দা বেে।
‘দাদীমা, ডািার খাোম্মার বাসাটা গকাি িায়গায়?’ আহমদ মুসা
ড়িলজ্ঞস করে দাদীলক উলেশ্য কলর।
‘বাসাটা পালশই। ড়কন্তু গসািা োবার পে গিই। উলল্টা ড়দক গেলক পে
ঘুলর গেলে হয়। গকি ড়িলজ্ঞস করে এ কো?’ দাদী বেে।
‘আপড়ি, েয়িব গোবায়দা ও ফরহাদ এখড়ি ওখালি চলে োি।’ বেে
আহমদ মুসা।
েয়িব গোবায়দা, দাদী, ফরহাদ সকলের গচালখ-মুলখ িেুি উলিগ এলস
োয়া গফেে। েয়িব গোবায়দা বেে, ‘আপড়ি ড়ক ড়কেু আশাংকা করলেি?’
আহমদ মুসা উত্তর গদবার আলগই োর গমাবাইে গবলি উেে।
আহমদ মুসা েয়িব গোবায়দার উলেলশ্য ‘স্যড়র’ বলে গটড়েলফাি ধরে।
গমাবাইে কালি েুলেই গো গপে পাত্তািী ড়সড়ট এসড়প উদয় োড়ির।
আহমদ মুসা ‘গুড মড়িণাং’ বেলেই উদয় োড়ি বেে, ‘গুড মড়িণাং বেলবি
িা স্যার, বযাড মড়িণাং বেুি। গে রালে আপিার কোয় গসই গে গেদ পিে, োরপর
গগাটা রােই বো োয় দারুণ বযস্তোর মলধয গকলটলে। আপিার সালে গোগালোগ
করা হয়ড়ি। ড়বলশে কলর ঐ গমাবাইে গসটটা হাড়রলয় োওয়ায় আপিার িাম্বারটাও
হাড়রলয় গফড়ে। এখি বযাাংকক গেলক আপিার িাম্বার ড়িলয় গটড়েলফাি করড়ে।
আপড়ি আমালক মাফ করলবি স্যার। আমরা আি গে ড়বশাে ড়বিয় োভ কলরড়ে
এবাং একিি ড়বশ্বাসঘােকও ধরা পলিলে, গসটা এককভালব আপিার সাহালেযই।
আপিালক হািালরা অড়ভিন্দি স্যার।’ প্রায় এক ড়িঃশ্বালস গি গি কলর
কোগুলো বলে গগে উদয় োড়ি।
‘অেীে এখি অেীে। আসুি বেণমালির কো বড়ে। এখি ড়ক ভাবলেি
আপড়ি? ওরা ড়বরাট হুমড়ক ড়দলয়লে।’ বেে আহমদ মুসা।
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‘স্যার, এিেই গো আড়ম আপিার কালে গটড়েলফাি কলরড়ে। োরা দুলটা
হুমড়ক ড়দলয়লে। একটা স্পষ্ট্ গে, োলদর গোকলদর গেলি িা ড়দলে ২৪ ঘণ্টা পর
োরা িালবর িহীর উড়েিলক হেযা করলব। আর ড়িেীয় হুমড়ক হলো ো আমরা
কল্পিা করলে পাড়র িা, এমি ধ্বাংসাত্মক কািও োরা করলব। আমার কালে
োলদর ড়িেীয় হুমড়কটাই উলিগিিক মলি হলে।’ উদয় োড়ি বেে।
‘ড়েক বলেলেি অড়ফসার। চাপ সৃড়ষ্ট্র িলে ড়কেু ধ্বাংসাত্মক বা
ক্ষড়েকারক কাি আলগ করলব এবাং সবণলশলে করলব আড়ল্টলমটাম গদয়া হেযার
কাি।’ বেে আহমদ মুসা।
‘োলদর মড়টভ সম্পলকণ আপড়ি ড়কেু ভাবলেি স্যার?’ উদয় োড়ি বেে।
‘অপরাধী, সন্ত্রাসীলদর মড়ে-গড়ে সম্পলকণ আপিারাই ভালো িািলবি।
েলব এটা স্বাভাড়বক গে, অেণনিড়েক, রািনিড়েক ও সামাড়িক অগ্রাড়ধকালরর
িািগুলোয় আপিালদর গচাখ রাখলে হলব।’
‘ড়েক বলেলেি স্যার। এটাই প্রেম কাি।’ বেে উদয় োড়ি।
‘েলব এই প্রেম কালির আলগ আলরকড়ট কাি আলে অড়ফসার, গসটা
হলো, পুড়েশলক োলে োরা পণবন্দী করলে িা পালর, ো ড়িড়শ্চে করলে হলব।’
আহমদ মুসা বেে।
‘সাাংঘাড়েক কো বলেলেি স্যার। এ ড়দকটা গো আমরা ভাড়বইড়ি।
ধেবাদ স্যার, অসাংখয ধেবাদ। সরকার ও িাড়ের একটা দুবণে িাি এটা।
এখালি ঘা পিলে গগাটা িাড়েই োড়ফলয় পিলব। অসাংখয ধেবাদ স্যার। এ
ড়বেয়টা আড়ম বযাাংকলক এখড়ি িািাড়ে।’
‘ধেবাদ অড়ফসার, বাই।’
আহমদ মুসা, গমাবাইে অফ করলেই েয়িব গোবায়দা বলে উেে,
‘বুলঝড়ে ভাইয়া, ওরা এখালি হামো ও আমালদর কাউলক পণবন্দী করার ভয়
করলেি?’
‘হ্যাাঁ গবাি। ওরা ড়ক করলে পারলব আড়ম িাড়ি িা। ড়কন্তু আহে বালঘর
মে ওলদর দশা। ওলদর সালধয কুলোয়, এ রকম সব ড়কেুই ওরা করলব। এর মলধয
গোমরা োলদর বি টালগণট। এর আলগও গোমালক ড়কডোপ করার গচষ্ট্া কলরলে।
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আড়ম মলি কড়র, গোমরা গুড়েলয় ড়িলয় এখিই এ বাড়ি েযাগ কর।’ বেে আহমদ
মুসা।
‘েুড়মও ড়ক ওখালি োলব ভাই? েুড়ম িা োকলে আমরা ড়িরাপদ গবাধ
করব িা।’ দাদী বেে।
‘ড়চন্তা করলবি িা। আড়ম আপিালদর সালে আড়ে দাদী।’ বেে আহমদ
মুসা।
েয়িব গোবায়দা ড়সাঁড়ি ড়দলয় গদৌলি উলে গগে প্রস্তুে হবার িে।
আহমদ মুসা আবার বাইলর এে। একিি পুড়েশলক বেে ড়েিটা অলটা
ড়রকশা ডাকার িলে। বেে, ‘বাড়ির গমম সালহবরা একটু মালকণলট োলবি।’
একিি পুড়েশ চলে গগে। চারড়দকটা গদলখ গদাকািদালরর সালে কো
বলে ড়ফলর এে আহমদ মুসা। এখালি গমাট পাাঁচ িি গোকলক িেুি গপে আহমদ
মুসা। একিি পালশর বাড়ির এক গোলকর সালে গদখা করার িলে অলপক্ষা
করলে। আর ড়েি িি এলসলে ভািা বাসার গখাাঁলি। দু’একটা বাড়ির গখাাঁি
গপলয়লে। ড়কন্তু বাসাওয়াোলক একটু পলর পাওয়া োলব। োরা অলপক্ষা করলে।
আর একিি গোক এই মাত্র এলস চা গখলে বলসলে গরাড-সাইড ড়ট-ষ্ট্লে। োলদর
সকলের বয়স কাোকাড়ে পেণালয়র িয়, এটাই আহমদ মুসার অসাংগে মলি
হলয়লে। আহমদ মুসার সলন্দহ সেয হলে োলদর সকেলক এক বয়লসর হলে
হলব। োহলে ওরা ড়ক েদ্মলবশ ড়িলয়লে! এই ড়চন্তা মাোয় উদয় হলেই চমলক উেে
আহমদ মুসা। মি বেে, এটা হলে পালর। োরা ড়বড়ভন্ন েদ্মলবলশ এলস িমা হলে
শুরু কলরলে এখালি।

আহমদ মুসা েইাংরুলম বলসড়েে। ফরহাদ এলস বেে, ‘আমরা প্রস্তুে
ভাইয়া।’
ফরহালদর গপেলি েয়িব গোবায়দা ও দাদীও এলস দাাঁড়িলয়লে।
ওড়দলক দুলটা অলটা ড়রকশাও এলস গগলে।
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আহমদ মুসা ভাবিায় ডুলবড়েে।
ফরহালদর কোয় চমলক উলে মুখ েুেে আহমদ মুসা।
ফরহাদও চমলক উেে। আহমদ মুসালক এমি অপ্রস্তুে গস কখিও
গদলখড়ি। বেে, ‘স্যার, খারাপ ড়কেু ভাবলেি?’
গহলস উেে আহমদ মুসা। বেে, ‘ভাবড়েোম। েলব খুব খারাপ ড়কেু
িয়।’
সবার ড়দলক োড়কলয় আহমদ মুসা বেে, ‘গোমরা গরড়ড? ড়েক আলে
গোমরা একটু পলর গবর হলব। আড়ম গবড়রলয় ড়গলয় ড়ট-স্টলে চা-লখলে বসলে পাড়র,
এেটা সময় পলর গবর হলব। ড়েিটা পায়ড়ি, দুলটা অলটা ড়রকশা গপলয়লে। ফরহাদ
েুড়ম একড়টলে োইভালরর পালশ বসলব।’
সবার মুলখ-লচালখ উলিগ। েয়িব গোবায়দা বেে, ‘বাইলর ড়কেু ড়ক ঘটার
আশাংকা করলেি?’
আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘সব সময় সবড়কেুর িলে প্রস্তুে োকা
ভালো।’
বলে আহম মুসা বাইলর গবড়রলয় এে। গবরুবার সময় পলকলটর ড়রভেবার
এবাং গশাল্ডার গহােষ্ট্ালর হ্যান্ডলমড়শিগালির অড়স্তত্ব অনুভব করে।
আহম মুসা গবড়রলয় গসািা চেে ড়ট-ষ্ট্লের ড়দলক। োবার সময় গদখে
আগন্তুলকর সাংখযা আরও একিি গবলিলে।
েয় িলির দু’িি বলস পুড়েলশর সালে আোপ করলে। অবড়শষ্ট্ চারিি
গে গেখালি ড়েে গসখালিই বলস আলে।
আহমদ মুসা পুড়েশলদর কালে চা পাোলে বলে এবাং ড়িলির িে এক
কাপ চালয়র অডণার ড়দলয় একটা গবড়িলে বসে েয়িব গোবায়দালদর বাড়িলক
সামলি গরলখ। এখালি বলস েয়িি আগন্তুকসহ পুড়েশ বি, দুই অলটাড়রকশা সবই
গচালখর সামলি গদখলে পালে।
দৃড়ষ্ট্ সামলি গরলখ চালয় চুমুক ড়দলে আহমদ মুসা।
ফরহাদরা বাড়ি গেলক গবড়রলয় এে। বারান্দা গেলক েলি গিলমই দ্রুে
গাড়িলে উেে।
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োলদর বাড়ি গেলক গবরুলে গদলখ েয়িিই উলে দাাঁড়িলয়লে। োলদর
অবিা ড়কেুটা ড়কাংকেণবযড়বমূলঢ়র মে। গেি ড়শকার এভালব পাোলব োরা আশা
কলরড়ি।
অলটা ড়রকশা েখি চেলে শুরু কলরলে।
পুড়েলশর কালে গে দু’িি ড়েে, োলদর একিি হাে ড়দলয় একটা
সাংলকে ড়দে। সাংলগ সাংলগই েয় িলির গপাশালকর গভের গেলক েয়ড়ট
হ্যান্ডলমড়শিগাি গবড়রলয় এে। দু’িি গুেী করে অলটা ড়রকশার চাকা েলক্ষ।
পুড়েলশর কালের দু’িি গচালখর পেলক চা খাওয়ারে পুড়েশলদর ড়িরস্ত্র কলর
পুড়েশ বলির গভের গেলে ড়দে। অেিি ফাাঁকা আওয়াি কলর ত্রালসর সৃড়ষ্ট্
করে।
এরা েয় িলিই এই কান্ড কলর বসলব, আহমদ মুসা এটা ভালবড়ি। এই
অবিায় এে বি ড়কডোলপর ঘটিার িলে আরও গোক োলদর চাই এবাং
োলদরই অলপক্ষা োরা করলে; খুব গবড়শ হলে োরা সােীলদর খবর গদয়া এবাং
েয়িব গোবায়দালদর ফলো করার মে কাি করলে পালর---এটাই গভলবড়েে
আহমদ মুসা। গস গক্ষলত্র আহমদ মুসা পুড়েশ ড়দলয় োলদর আটকালব মলি
কলরড়েে। ড়কন্তু োরা এে একদম ডাইলরি একশলি।
আহমদ মুসা চালয়র কাপ ড়পড়রচ গরলখ এক োলফ রাস্তায় গিলম এে।
পলকট গেলক ড়রভেবার গবর কলর বাাঁ হালে ড়িে এবাং হ্যান্ড গমড়শিগাি রাখে
ডাি হালে।
আহমদ মুসা প্রেলম টালগণট করে পুড়েলশর কালের দু’িিলক, পলর গে
দু’িি অলটা ড়রকশার কালে চলে ড়গলয়ড়েে গস দু’িিলক।
চারড়ট গুেী করলেই বাড়ক দু’িি ড়ফলর োড়কলয়লে আহমদ মুসার ড়দলক
এবাং গুেী করলে শুরু কলরলে।
আহমদ মুসা শুলয় পলিলে একটা ড়বদুযলের ড়পোরলক আিাে কলর।
ওরা গুেী করলে করলে আহমদ মুসার ড়দলক েুলট আসলে।
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আহমদ মুসা ডাি হালের হ্যান্ডলমড়শিগালির িে ড়বদুযৎ ড়পোলরর
বাইলর একটু বাড়িলয় ড়পোর বরাবর সামলি অন্ধভালব গুেী বেণণ শুরু করে। েক্ষয
প্রড়েপলক্ষর গুেীর টালগণট সড়রলয় গদয়া।
ওরা েুলট আসড়েে। ওলদর গকাি আিাে ড়েে িা।
আহমদ মুসা গুেী বেণণ করলে পাল্টা আক্রমলণর মুলখ পলি ওরা রাস্তার
এক পালশ সলর গেলে োগে। কলয়ক মুহূলেণর িলে ওলদর গুেীর েক্ষয সলর
ড়গলয়ড়েে।
এই সুলোগই চাড়েে আহমদ মুসা এবাং এই সুলোলগর গস পুলরা
সিযবহার করে।
গবড়রলয় এে ড়পোলরর আিাে গেলক। েক্ষয ড়ির কলর এবার গুেী করে।
গুেীর বৃড়ষ্ট্ ড়গলয় গোঁলক ধরে রাস্তার পালশ সলর োওয়া দু’িিলক।
দু’িলিই মুখ েুবলি পিে। ওলদর গুেী বন্ধ হলয় গগে।
উলে দাাঁড়িলয় আহমদ মুসা েুটে েয়িব গোবায়দালদর ড়দলক। োবার
পলে পুড়েশবলির ড়েটড়কড়ি খুলে গবর করে পুড়েশলদর।
পুড়েশরা আহমদ মুসালক অসাংখয ধেবাদ ড়দলয় বেে, ‘স্যার আমরা চা
খাড়েোম। আকড়স্মকভালব ওরা আমালদর আক্রমণ কলর। উপেুি ফে গপলয়লে
সন্ত্রাসীরা। গদখড়ে সবাই মারা গগলে স্যার। ধেবাদ স্যার। ওাঁলদর অবিা ড়ক?’
‘ওাঁরা ভালো আলেি। ওড়দলক োড়ে।’ বলে আহমদ মুসা চেে অলটা
ড়রকশার ড়দলক।
অলটাড়রকশার োইভার দু’িি গাড়ি গেলক গিলম আহমদ মুসালক গদলখ
আোংলক চুপলস গগলে। আহমদ মুসা ওলদর েক্ষয কলর বেে, ‘গদখড়ে একটা কলর
টায়ার িষ্ট্ হলয়লে, বািড়ে চাকা গিই?’
‘আলে স্যার।’ বেে োইভারলদর একিি।
‘োিাোড়ি চাকা োগাও।’ ড়িলদণশ ড়দে আহমদ মুসা।
আর ফড়রদলদর উলেশ্য কলর বেে, ‘গোমরা েইাং রুলম ড়গলয় একটু
বস। আড়ম এড়দলক পুড়েশলদর গদড়খ ওরা গহডলকায়াটণারলক িািাে ড়কিা।’
েয়িব গোবায়দা, দাদী ও দুই পড়রচাড়রকা িামে।
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‘দাদী আপিারা একটু বসুি। চাকা ড়েক হলে আড়ম ডাকব।’ বেে
আহমদ মুসা দাদীলক।
‘আল্লাহ গোমালক দীঘণিীবী করুি ভাই’ বলে দাদী হাাঁটলে োগে। োর
কণ্ঠ কান্না িিালিা।
আহমদ মুসা পুড়েশলদর সালে কো বেে। োরা গহডলকায়াটণারলক
িাড়িলয়লে। এসড়প উদয় োড়ি ড়িলি আসলে। আহমদ মুসাও উদয় োড়ি এবাং
বযাাংকলক োই সহকারী গগালয়ন্দা প্রধাি পুরসাে প্রিাড়দপলকর সালে কো বেে।
দু’িলিই বেে আমরা আশাংকা কলরড়েোম সরকাড়র িাপিা বা গসিা অেবা
পুড়েলশর উপর হামো হলব। ড়কন্তু হামো হলো শাহ পড়রবালরর উপর। োরা শাহ
পড়রবালরর আরও কাউলক পণবন্দী করলে চায়। োরা মলি কলর সরকালরর উপর
এলে চাপ গবড়শ পিলব এবাং সন্ত্রাসীলদর োিলে বাধয হলব। এই অবিায় শাহ
পড়রবার সম্পলকণ ড়কেু প্রস্তাব পরামশণ ড়দলয় োরা োলদর কো গশে কলরলে। োরা
দু’িলিই আহমদ মুসার আকাশস্পশণী প্রশাংসা শুরু কলরড়েে। ড়কন্তু আহমদ মুসা
গটড়েলফাি গরলখ গদয়ার হুমড়ক গদয়ায় গস পলে োরা গবড়শ এলগালে পালরড়ি।
েেক্ষলণ অলটা ড়রকশার চাকা োগালিা হলয় ড়গলয়ড়েে।
আহমদ মুসা উলে গগে েইাংরুলম।
েয়িব গোবায়দারা কো বলেড়েে।
সবারই গচালখ অশ্রু।
আহমদ মুসা কো শুরুর আলগই দাদী গকাঁলদ উেে। বেে, ‘আমরা
গকাোয় োব ভাই? শাহবাড়িলে আক্রমণ হলো, এোম এখালি। এ গগাপি
বাড়িড়টর সন্ধািও োরা গপলয় গগে। ডািার ফালেমার ওখালি োব। ওটাও ড়িশ্চয়
গগাপি োকলব িা। মাঝখালি োলকও ড়বপলদ গফো হলব। আমালদর িলে গো
গকাি ড়িরাপদ িাি গদখড়ে িা ভাই’ কান্নারুদ্ধ কলণ্ঠই কোগুলো বেে দাদী।
আহমদ মুসা গসাফায় বসে। িরম কলণ্ঠ ধীলর ধীলর বেে, ‘আমরা িঘে
এক গবপলরায়া শত্রুর কবলে পলিড়ে দাদী। েলব এই আক্রমণ ওলদর শড়ির
পড়রচয় িে। এগুলো ওলদর দুবণেো ও হোশা গেলক বাাঁচার সবণলশে অপলচষ্ট্া।
আমরা িয়ী হলবা দাদীমা, ইিশাআল্লাহ।’
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একটু োমে আহমদ মুসা।
গসাফায় একটু গেস ড়দে। বেলে শুরু করে আবার, ‘ড়িরাপদ িায়গা
আলে দাদীমা। এইমাত্র োই সহকারী গগালয়ন্দা প্রধালির সালে কো হলো। এসব
ঘটিায় সরকার খুবই উড়িগ্ন িািালেি ড়েড়ি। সরকাড়র েরফ গেলক োলক বো
হলয়লে আপিার পড়রবারলক ড়িরাপদ সরকাড়র েোবধালি রাখার িে। এসড়প
উদয় োড়িও বলেলেি এ কো। ড়েড়ি এখালি আসলেি। দাদীমা আপিারা চাইলে
সরকার এই মুহূলেণই এ বযবিা করলবি। আপিারা ড়ক করলবি বেুি দাদীমা।’
‘আড়ম ড়কেু ভাবলে পারড়ে িা ভাই। ো করার েুড়মই করলব।’ বেে দাদী
ভাঙা গোয়।
দাদীর কো গশে হলেই েয়িব গোবায়দা বেে, ‘পাত্তািী অিলের
শাসক এবাং পরবেণীকালে প্রধাি পাত্তািী পড়রবার ড়হসালব এই পড়রবার িাি
উত্থাি-পেলির গভের ড়দলয় এড়গলয়লে, ড়কন্তু কখিই সরকাড়র ড়িরাপত্তা গহফািে
গিয়ড়ি। সব সময় এই পড়রবার িিড়প্রয়োলক োলদর ড়িরাপত্তা মলি কলরলে।
এখিকার আমালদর অবিা অেীলের গে গকাি সমলয়র গচলয় খারাপ। এ িেই
ড়িশ্চয় আমালদর সাহালেয আল্লাহ আপিালক ড়িলয় এলসলেি। এ পেণন্ত আল্লাহর এ
বযবিা আমালদর িলে েলেষ্ট্ হলয়লে। ভড়বষ্যলেও েলেষ্ট্ হলব বলে আড়ম মলি
কড়র।’
োমে েয়িব গোবায়দা। প্রেম ড়দলক োর কণ্ঠ ড়েে কান্নারুদ্ধ। ড়কন্তু গশে
ড়দলক কান্না মুলে ড়গলয় োর কণ্ঠ হলয় উলেড়েে দৃঢ় প্রেযয়ী।
উজ্জ্বে হলয় উলেলে আহমদ মুসার মুখ। বেে, ‘েয়িব গোবায়দা, েুড়ম
‘সালকাোই’ রািবাংলশর েুবকলদর এবাং পাত্তািী রািবাংলশর প্রড়েষ্ঠাো ‘চাউড়সর
বাাংগসা’ ওরলফ সুেোি আহমদ শালহর গোগয উত্তরসূরীর মে কো বলেে।
গোমালক ধেবাদ। েলব গবাি েয়িব গোবায়দা আল্লাহ োাঁর বযবিা শুধু আহমদ
মুসালক ড়দলয় িয়, সরকারলক ড়দলয়ও চাোলেি। গসই ড়হসালব সরকার গে প্রস্তাব
ড়দলয়লেি, ো আল্লাহর বযবিারই অাংশ হলে পালর।’
‘ড়েক বলেলেি। আমালক শুধলর গদয়ার িলে ধেবাদ। আড়ম ড়বেয়টা
আপিার উপরই গেলি ড়দড়ে ভাই সালহব।’ বেে েয়িব গোবায়দা।
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‘ধেবাদ গবাি েয়িব গোবায়দা। ওরা প্রস্তাব কলরলে, বযাাংকলক সরকাড়র
ড়িরাপত্তায় োকলে। আড়ম..........।’
আহমদ মুসার কোর মাঝখালিই েয়িব গোবায়দা বলে উেে, ‘ড়িি
মানুেলদর গফলে আমরা অে গকাোও গেলে পারব িা।’
‘আড়ম গস কোই বেলে োড়েোম। এই োওয়ালক মানুে অে দৃড়ষ্ট্লে
ড়িলে পালর। এিলে আমার প্রস্তাব হলো, গোমরা শাহ বাড়িলেই োকলব। এই
বাড়িলক সরকার ফুে ড়সড়কউড়রড়টর মলধয ড়িলয় আসলব।’ আহমদ মুসা বেে।
‘হ্যাাঁ ভাই, এটাই ভালো হলব।’ দাদী বেে।
‘আমারও এটাই মে।’ েয়িব গোবায়দা বেে।
‘আমারও সুড়বধা হলো দাদীমা। এই বযবিা হলে আড়ম একটু হাল্কা গবাধ
করব। আড়ম একড়দি বা কলয়কড়দি পাত্তািী শহলর োকড়ে িা।’ বেে আহমদ
মুসা।
দাদী, েয়িব গোবায়দা ও ফরহাদ ড়েিিলিরই প্রেলবাধক দৃড়ষ্ট্ েুলট এে
আহমদ মুসার ড়দলক। কো বেে েয়িব, ‘আপড়ি ড়ক োহলে গকাোও োলেি
ভাই সালহব?’
‘হ্যাাঁ। গোমালদরলক শাহ বাড়িলে গপৌলে গদবার পর সম্ভব হলে
আিলকই।’ বেে আহমদ মুসা।
‘গকাোয়?’ দাদী বেে।
‘িালবর িহীর উড়েলির গখাাঁলি।’
‘পুড়েলশর সালে?’ বেে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি।
‘িা। পুড়েলশর পে আর আমার পে ড়ভন্ন হলব।’
‘আপড়ি সুি িি। ডািার খাোম্মা ড়ক আপিালক অনুমড়ে গদলবি?’
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘এই ‘িা’ বো ডািালরর দাড়য়ত্ব, ড়কন্তু
আমার কাি আমার প্রলয়ািলি। ডািালরর দাড়য়ত্ব গেলক গরাগীর প্রলয়ািি সব
সময় অগ্রাড়ধকার গপলয় োলক।’
একিি পুড়েশ েইাং রুলমর দরিায় এলস দাাঁিাে। বেে, আহমদ
মুসালক েক্ষয কলর, ‘এসড়প স্যার এখালি আসলে চাি স্যার।’
ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস

76

‘হ্যাাঁ, ওলয়েকাম, আসলে বে।’ বলে আহমদ মুসা উলে দাাঁিাে।
েয়িব গোবায়দা গালয়র চাদরটা আরও ড়েক কলর ড়িে এবাং কপালে
গিলম আসা মাোর রুমােটালক গচালখর উপর পেণন্ত িাড়মলয় ড়িে।

হাড়বব হাসাবাহর সামলি গটড়বলের উপর গমাবাইে রাখা।
কে চেলে।
গমাবাইলের ইিকাড়মাং ও আউটলগাড়য়াং ভলয়স অপশি অি করা।
গমাবাইে গটড়বলে গরলখই গেমি কো বো োলে, গেমড়ি কো গশািাও
োলে।
শূে অড়ফস ঘর।
মাত্র হাড়বব হাসাবাহই োর গচয়ালর বলস।
গমাবাইলে ওপার গেলক কো গভলস আসলে।
হাড়বব হাসাবাহর ড়বব্রে মুখ। ড়বধ্বস্ত গচহারা।
গফালির ওপ্রান্ত গেলক কো বেলেি, ইহুদীবাদী ড়বশ্ব গগালয়ন্দা সাংিা
ইরগুি িাই ড়েউড়ম’র (ইিাড়ে) প্রধাি আলেকিান্ডার িযাকব। গস কো বেলে
ইসরাইেী হাইফার গগাপি গহডলকায়াটণার গেলক। মাড়কণি েুিরালে ‘ইরগুি িাই
ড়েউড়ম’র (ইিাড়ে) গহডলকায়াটণার বন্ধ হওয়ালে হাইফালেই োলদর গগাপি
গহডলকায়াটণার গখাো হলয়লে। এখালি গহডলকায়াটণার হওয়ালে ইিাড়ে’র োভ
হলয়লে। ইহুদী রােীয় গগালয়ন্দা সাংিা গমাসাদলক বযবহার করা ড়কাংবা গমাসালদর
োলদরলক বযবহার করা সহি হলয়লে।
ওপার গেলক আলেকিান্ডার িযাকব বেড়েে, ‘এই ড়বলভি বাগণমযাি
কলয়কড়দি আলগ পেণন্ত আন্দামালি ড়েে। ভারেীয় গগালয়ন্দা সূত্র গেলক এই মাত্র
শুিোম, ড়বলভি বাগণমযাি আসলে আহমদ মুসা। এই আহমদ মুসা আমালদর
মূড়েণমাি েম। মাড়কণি েুিরাে গেলক িায়িবাদীলদর গস উৎখাে কলরলে। োর
হালে আমালদর সবণলশে ড়বপেণয় ঘলটলে আন্দামালি। আমরা গসখালি মহাসাংঘলক
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সহলোড়গো করড়েোম। আমালদর শীেণ গগালয়ন্দা গকালহিলক গস খুি কলরলে এবাং
গসখালি আমালদর গগাটা গিটওয়াকণ োর হালে ধ্বাংস হলয়লে। োইেযালন্ড ো
ঘলটলে, আহমদ মুসার িলে ো ঘটালিা খুবই স্বাভাড়বক। গস অদ্ভুে কুশেী।
প্রড়েপলক্ষর ড়বরুলদ্ধ েিাইলয় গস সব সময় সাংড়িষ্ট্ গদলশর আইিলক অেণাৎ
সরকারলক পলক্ষ রাখলে সমেণ হয়। এই অসাধয সাধি কলর মাড়কণি েুিরালেও।
োরই গকৌশে ও গচষ্ট্ায় গসখালি আমরা িায়িবাদী মালি ইহুদীবাদীরা
মাড়কণিীলদর কালে বন্ধু গেলক শত্রুলে পড়রণে হই। এমিড়ক মাড়কণি েুিরালে গস
আমালদর গমাকাড়বোয় ইহুদীলদর বযাপক সমেণি অিণি কলর। ইহুদীবাদীরা
রািনিড়েক সন্ত্রাসী এবাং ধাড়মণক ইহুদীরা ো িয়- োর এই েুড়ি মাড়কণি ইহুদীরাও
গেধঃকরণ কলর। এলহি ধূলেণর সালে েিাইলয় োইেযালন্ড আমালদর গে ক্ষড়ে
হলয়লে, ো খুব বি িয়। সবলচলয় অসুড়বধার বযাপার হলয়লে, োই সরকারলক গস
শুধু পালশ পাওয়া িয়, গসখািকার মুসেমািলদর গস ড়িলদণাে প্রমাণ করলে
গপলরলে। এই অবিায় োইেযালন্ড আমালদর প্রধাি কাি হলো আহমদ মুসালক
হেযা করা। িালবর িহীর উড়েি এবাং োর পড়রবালরর গোকরা হলব আহমদ
মুসালক বালগ পাওয়ার গটাপ। সুেরাাং িালবর িহীর উড়েিলক ধলর রাখা আমালদর
িে অপড়রহােণ। ৪৮ িি বন্দীলক োিলেও োলক োিলব িা। গে গকাি েযালগর
ড়বড়িমলয় আমরা আহমদ মুসালক হালে গপলে চাই। শাহ পড়রবালরর গোকলদর
পণবন্দী করার গচষ্ট্া অবযাহে রাখ। আেড়টলমটাম গঘােণার পলরই শাহ
পড়রবালরর সদস্যলদর ড়কডোপ করার আরও একটা উলদযাগ ড়িলয়ড়েলে, এিলে
গোমালক গমাবারকবাদ। েুড়ম বযেণ হলয়ে, আমালদর আরও েয়িি গোলকর িীবি
গগলে, এলক আড়ম বি কলর গদখড়ে িা। এক.......।’
আলেকিান্ডার িযাকলবর কোর মাঝখালিই হাড়বব হাসাবাহ বলে উেে,
‘মাফ করলবি এড়িলেন্সী। একটা কো। এবার গে িযাি আমরা কলরড়েোম, ো
প্রায় অবযেণ ড়েে। ড়কন্তু পড়রকল্পিার মাঝপলেই শাহ পড়রবালরর সদস্যরা অে
গকাোও োবার িলে গবড়রলয় পলি। েখি পেণন্ত ওখালি আমালদর িমা হলয়ড়েে
মাত্র েয়িি গোক। এরাই মড়রয়া হলয় ওলদর ড়কডোলপর গচষ্ট্া কলর বযেণ হয়।
এরপরও আহমদ মুসা িা োকলে োরা সফে হলো, এটা আমরা ড়িড়শ্চে হলয়ড়ে।’
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বেোম গো গস আমালদর েম। ওলকই আলগ সরালে হলব। িালবর িহীর
উড়েি ভালো গটাপ। প্রভু ড়িলহাবা আমালদর সাহােয করুি।’ বেে ওপার গেলক
আলেকিান্ডার িযাকব।
‘এড়িলেড়ন্স, মলি হলে ওরা আেড়টলমটাম িা গমলি িালবর িহীর
উড়েিলক উদ্ধার করার গচষ্ট্া করলব।’ হাড়বব হাসাবাহ বেে।
‘আমরা এটাই চাই।’
‘উদ্ধালরর গচষ্ট্ায় গো ঝাাঁড়পলয় পিলব পুড়েশ। আহমদ মুসা েড়দ িা
আলস!’
‘েুড়ম আহমদ মুসালক গচি িা। পুড়েলশর উপর ভরসা কলর বলস োকার
গোক আহমদ মুসা িয়। পুড়েশ উদ্ধালর আসলব। ড়কন্তু উদ্ধালরর িে মূে ভূড়মকা
গস পােি করলব, এটা গদখলেই পালব।’ ওপার গেলক বেে আলেকিান্ডার
িযাকব।
‘ড়েক এড়িলেন্সী। এ পেণন্ত সব ঘটিার মলধয গস আলে।’ বেে হাড়বব
হাসাবাহ।
‘এই মুহূেণ গেলক আহমদ মুসার গপেলি গোক োড়গলয় দাও। োরা প্রড়ে
পলদ োলক অনুসরণ করলব। গস উদ্ধার অড়ভোলি এলস গোমালদর গদখলে
পাওয়ার আলগ গোমরা গেি োলক গদখলে পাও। এমি হলে েলবই আশা করা
োয় গোমরা আহমদ মুসালক কাবু করার সুলোগ পালব।’ আলেকিান্ডার িযাকব
বেে।
‘ধেবাদ এড়িলেন্সী।’ বেে হাড়বব হাসাবাহ।
‘ওলয়েকাম। ওলক। বাই।’ ওপার গেলক গটড়েলফাি গরলখ ড়দে
আলেকিান্ডার িযাকব।
গমাবাইে অফ করে হাড়বব হাসাবহও।
গে ড়বধ্বস্ত গচহারা ড়েে হাড়বব হাসাবাহর, গসটা অলিকটাই গকলট গগলে
এখি। মহাশড়িধর আলেকিান্ডার িযাকব সবণলশে কলয়কড়ট ড়বপেণয় ও বযেণোর
িলে োলক গখলয় গফেলব এই ভয় ড়েে হাড়বব হাসাবাহর। ড়কন্তু ড়বলভি
বাগণমযািই আহমদ মুসা এটা িািার পর োর ড়বপেণয় ও বযেণোর অপরাধ
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আলেকিান্ডার িযাকবরা ভুলেই গগলে। এখি োর ড়বপেণয়-বযেণোলক স্বাভাড়বক
বলে ধলর ড়িলয়লে। মলি মলি দারুণ খুড়শ হাড়বব হাসাবাহ। গস ধেবাদ ড়দে
আহমদ মুসালক। আহমদ মুসা অেটা গোগয ও ক্ষমোধর িা হলে হাড়বব
হাসাবাহর আি অবযাহে বযেণো ও ড়বপেণলয়র িলে ড়ক গে গড়ে হলো, ো
ভাবলেই গা ড়শউলর ওলে।
হাড়বব হাসাবহ গুিগুড়িলয় একটা গালির কড়ে গাইলে গাইলে কড়োং
গবলে চাপ ড়দে িেুি অপালরশি প্রধািলক ডাকার িলে। বস আলেকিান্ডার
িযাকবলক গটড়েলফাি করার আলগ সবাইলক রুম গেলক গবর কলর ড়দলয়ড়েে
ড়িলির িালিহাে অবিালক অলের কাে গেলক আিাে করার িলে।

ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস

80

৪
শাহ বাড়ির োলদ গহড়েকপ্টার ষ্ট্াটণ ড়িলয়লে। হালে একটা বযাগ ড়িলয়
আহমদ মুসা প্রস্তুে।
গহড়েকপ্টার ষ্ট্াটণ গিয়ার শব্দ শুলি আহমদ মুসা উলে দাাঁিাে। বেে,
‘দাদীমা এখি োহলে গেলে হয়। গহড়েকপ্টার ষ্ট্াটণ ড়িলয়লে।’
দাদীমা, েয়িব গোবায়দা ও ফরহাদ সবাই উলে দাাঁিাে। দাদী বেে,
‘ড়ক বেব ভাই, অসুি শরীর ড়িলয় েুড়ম অড়িড়শ্চে ও ড়বপজ্জিক এক অড়ভোলি
োত্রা করে। শুধু আল্লাহলক বেব, ড়েড়ি গোমালক সম্পূণণ সুি করুি, গোমালক
সফে করুি, গোমালক দীঘণিীবী করুি। গোমার মলো হািালরা আহমদ মুসালক
সৃড়ষ্ট্ করুি। োহলে দুড়িয়ায় আমালদর মলো মিেুমলদর আর গকাি সমস্যা
োকলব িা।’ বলে কান্নায় গভলঙ পিে দাদী।
দু’গচাখ েেেড়েলয় উলেলে েয়িব গোবায়দা ও ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির।
েয়িব গোবায়দা বেে, ‘েড়দ িািোম আপিালক এে কলষ্ট্র মলধয গফেব,
োহলে ঐভালব ড়চড়ে পাোোম িা, আপিালক ডাকোম িা। কারও সুলখর িলে,
কারও মুড়ি বা ড়িরাপত্তার িে আলরকিলির এে কষ্ট্ হলে পালর িা।’ েয়িব
গোবায়দারও কান্নারুদ্ধ কণ্ঠ।
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘দুড়িয়ায় সব দাদী, সব মা, সব গবালিরা
এমিড়ট হয়। আড়ম ভাগযবাি দাদী। এমি গস্নহ গদবার দাদী, গবাি, ভাই আমার
দুড়িয়া গিািা। আপিালদর এই অশ্রু আমার িলে আশীবণাদ।’ বলে সাোম ড়দলয়
আহমদ মুসা োলদ ওোর িলে হাাঁটলে শুরু করে।
সবাই োর গপেলি হাাঁটলে শুরু করে। গেলে গেলে েয়িব গোবায়দা
বেে। ‘ভাই সালহব, আড়ম ড়ক ভাবী সালহবার সালে কো বেলে পাড়র?’
‘অবশ্যই েয়িব গোবায়দা। আড়ম ড়কেুক্ষণ আলগ গিালসফাইলির সালে
কো বলেড়ে। গোমার কো গস িালি।’
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‘ধেবাদ ভাই সালহব।’ বেে েয়িব গোবায়দা।
ড়সাঁড়ির মুলখ ড়গলয় দাদী ও েয়িব গোবায়দা দাাঁিাে। আবার এক দফা
সাোম ড়বড়িময় হলো।
ফরহাদ ও আহমদ মুসা উলে গগে োলদ।
সবণলশলে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি ড়বদায় িািাে আহমদ মুসালক।
আহমদ মুসা ফরহালদর ড়পে চাপলি ‘সাবধালি গেলকা, সেকণ গেলকা’
বলে গহড়েকপ্টার উলে গগে।
গহড়েকপ্টার আকালশ উিে।
আহমদ মুসালক ড়িলয় েুটে পড়শ্চম ড়দলক।
গহড়েকপ্টার আহমদ মুসালক িাড়মলয় গদলব গসায়াশ’ ড়কলোড়মটার
পড়শ্চলম ‘হাটাই’ শহলর।
আহমদ মুসার গড়েড়বড়ধ োলে শত্রুপলক্ষর কালে গগাপি োলক, এিলেই
এই গহড়েকপ্টালরর বযবিা।
হাটাই গেলক একটা প্রাইলভট িীলপ অেপর আহমদ মুসালক অগ্রসর
হলে হলব পাত্তািী মােয় গরাড ধলর দড়ক্ষলণ। এই গরাড পাত্তািীর গশে শহর
ড়সডাও পেণন্ত গগলে। ড়সডাও গেলক ৩০ ড়কলোড়মটালরর মলধয মােলয়ড়শয়া সীমান্ত।
মােলয়ড়শয়া পার হলয় োলক গপৌেুলে হলব সীমান্ত গেলক ৪০ ড়ক.ড়ম. গভেলর
পাত্তািী-মােয় সিলকর গশে প্রান্ত ‘সুাংচাই গপোিী’ শহলর। এই শহর গেলক দুগণম
এোকার মলধয একটা পে-ড়চহ্ন ধলর পূবণ ড়দলক এড়গলয় মােলয়ড়শয়া সীমালন্ত
আবার োলক ড়ফলর আসলে হলব। মােলয়ড়শয়া অড়েক্রম কলর োলক পাত্তািীর
দুগণম শহর গবোাংলগ গপৌেুলে হলব এখালি োলক অলিকগুলো কাি গসলর ১০০
ড়কঃ ড়মঃ উত্তলর গগাপলি ‘কাোি গটপাাংলগা’ গপৌোর গচষ্ট্া করলে হলব। এ গেি
দরিায় প্রলবশ িা কলর দরিার সামলি গেলক গগাটা ঘলরর চারপাশ ঘুলর এলস
দরিায় প্রলবশ করা। পাত্তািী শহর গেলক ‘কাোি গটপাাংলগা’ সত্তর আড়শ
ড়কলোড়মটালরর গবড়শ িয়। এই ‘কাোি গটপাাংলগা’ আসলেই োলক ৭০০
ড়কলোড়মটার ঘুরলে হলব, োও ড়ভি গদলশর মলধয ড়দলয়। ড়চন্তা ভাবিা কলরই এই
ড়সদ্ধান্ত ড়িলয়লে আহমদ মুসা। োই গগালয়ন্দা ড়বভাগও আহমদ মুসার সালে
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একমে হলয়লে। পাত্তািী শহর গেলক কাোি গটপাাংলগা োবার দুড়ট পলের
ড়বলবচিা কলর গদখা হলয়লে। িে পলে গগলে কাোি হ্রদ বা িোভূড়ম পেণন্ত
গপৌোর খবর গপলয় োলব ব্ল্যাক ঈগে। অেড়দলক কাাঁচা একটা পে পাত্তািী গেগক
কাোি গটপাাংলগা’র পাশ পেণন্ত গগলে। ড়কন্তু এ পে সম্পূণণটা বেলে গগলে আন্ডার
ওয়ালল্ডণর দখলে। এ পলে পা ড়দলেই গস খবর কাোি গটপাাংলগা গপৌলে োলব।
ড়কন্তু ব্ল্যাক ঈগলের গচাখলক ফাাঁড়ক ড়দলয় কাোি গটপাাংলগা গপৌেুলে হলব োলে বি
ধরলির রিপাে এিালিা োয় এবাং বাাঁচালিা োয় িালবর িহীর উড়েিলক। এ
অবিালেই হাটাই সুাংগাই গরাড ধলর মােলয়ড়শয়ায় প্রলবশ কলর সুাংগাই গেলক
পাত্তািীর সীমান্ত শহর গবোাংলগ ড়গলয় গসখাি গেলক গপেি ড়দক ড়দলয় ‘কাোি
গটপাাংলগা’ প্রলবলশর ড়সদ্ধান্ত গিয়া হলয়লে। এই পড়রকল্পিা ও রুট ড়িবণাচি
আহমদ মুসার এবাং আহমদ মুসাই এই পড়রকল্পিা বাস্তবায়লির দাড়য়ত্ব গ্রহণ
কলরলে। গবোাংগ গেলক ‘কাোি গটপাাংলগা’র রাস্তা অজ্ঞাে, অড়িড়শ্চে ও দুগণম।
মােলয়ড়শয়ার সুাংগাই গেলক আসা কাাঁচা রাস্তা গবোাংগ হলয় কাোি পবণে গশ্রণীর
অলিক ড়িলচ িাংগলের মধয ড়দলয় উত্তর ড়দলক এড়গলয়, পলর পূবণ ড়দলক ড়ফলর
পাত্তািী শহর পেণন্ত গগলে। এ রাস্তা ড়দলয় কাোি গটপাাংলগা োওয়া োয় িা। কাোি
গটপাাংলগা োওয়ার অজ্ঞাে পে কাোি পাহালির উপর ড়দলয়। িিশ্রুড়ে অনুসালর
কাোি পাহালির এই পে গেলক এক সুিাংগ পলে কাোি গটপাাংলগা োওয়া োয়।
কাোি পাহালির এক সমলয়র এই রাস্তা অবযাহে ভূড়মকলম্প ড়িড়শ্চহ্ন হলয় োয়।
এই রাস্তার সন্ধাি ড়দলে পালর শুধু পাহালির সন্তাি বলে কড়েে ‘গকালহোি
(কাোি) কড়বর’ বাংলশর গকাি গোক। এরা এখিও পাহালির বাস কলর, পাহালি
পাহালিই ঘুলর গবিায়। গবোাংগ শহলরর উত্তরাাংলশর একড়ট পাহালি ওলদর একটা
গষ্ট্শি আলে। এখালি ওলদর গকউ িা গকউ োলক। আহমদ মুসালক এই ড়েকািা
খুাঁলি গবর করলে হলব। ‘গকালহোি কড়বর’গদর কারও সাহােয ড়িলে হলব সামলি
এগুবার িলে। এড়দলক আহমদ মুসার এই অড়ভোি এলকবালরই অড়িড়শ্চে োত্রা।
গবোাংগ পেণন্ত গপৌলে োলক এলকবালরই ভাগয, মালি আল্লাহর সাহালেযর উপর
ভরসা করলে হলব।
এই ড়চন্তার মলধযই আহমদ মুসা গপৌলে গগে হাটাই শহলর।
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গোট্ট গহড়েকপ্টারড়ট োলক পুড়েশ অড়ফলসর একড়ট মালে িাড়মলয় ড়দে।
এখাি গেলকই একো োত্রা আহমদ মুসার। ড়িলদণড়শকা অনুসালর এখাি
গেলক একটা বাহি গোগাি কলর োলক হাটাই গসন্িাে গরালডর ৯ িম্বর সরকাড়র
গাড়ির পুলে গেলে হলব।
আহমদ মুসা মাে গেলক গবড়রলয় অলটাড়রিা গোগাি কলর েুটে গসন্িাে
গরালডর ড়দলক।
গসন্িাে পুলে ড়গলয় আহমদ মুসা গদখে, গেমি বো হলয়লে ড়েক
গেমড়িভালব িাম্বার ওয়াি পাড়কণাং গোলকশালি একড়ট েযান্ড ক্রুিার িীপ দাাঁড়িলয়
আলে। চাবী ঝুেলে গাড়ির কী গহালে।
আহমদ মুসা দরিা খুলে গাড়িলে প্রলবশ কলর প্রেলমই পলকট গেলক
োইটার গবর কলর বটলমর একড়ট ক্ষুদ্র সাদা সুইলট চাপ ড়দে। সাংলগ সাংলগই টলপ
একটা িীে আলো জ্বলে উেে। ড়িড়শ্চে হলো আহমদ মুসা গে অন্তে ২৫ বগণফটু
এোকার মলধয গকাি ড়বলফারক গিই।
আহমদ মুসা োইটারড়ট পলকলট গরলখ ড়দে।
োইটারড়ট অলিক কালির। এড়ট একই সাংলগ োইটার, ড়ডলটির,
কযালমরা, গেসারগাি এবাং গরড়ডও ড়রড়সভার িান্সড়মটার।
োইটারটা োলক ড়গফট কলরি োই সহকারী গগালয়ন্দা প্রধাি পুরসাে
প্রিাড়দপক।
চাড়ব ঘুড়রলয় ডযাশ গবালডণ গকড়বি খুেে আহমদ মুসা। োর িেুি
পাসলপাটণ এখালিই োকার কো। পাসলপাটণ গপলয় গগে আহমদ মুসা।
োইেযালন্ডর এই পাসলপালটণ আহমদ মুসার িাম আহমদ মুসাই গেখা
হলয়লে। পাসলপালটণ মােলয়ড়শয়ার ড়ভসা োগালিা রলয়লে।
পাসলপাটণ পলকলট পুলর গাড়ি ষ্ট্াটণ ড়দে আহমদ মুসা।
গাড়ি গিলম এে রাস্তায়।
হাটাই-সুাংগাই গরাড ধলর মােলয়ড়শয়া বডণালরর ড়দলক এড়গলয় চেে
আহমদ মুসার িীপ।
হােঘড়ির ড়দলক োকাে আহমদ মুসা। সকাে ১০টা।
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আহমদ মুসার েক্ষয এই হাইওলয়র গশে প্রান্ত সুাংগাই গপোিী। আহমদ
মুসা ড়েিটার মলধয গসখালি গপৌেুলে চায়। মাঝখালি োই-মােলয়ড়শয়া বডণালর
এবাং গোহলরর িামালের িলে োলক োমলে হলব।
হাটাই শহর গেলক গবরুলিার পর হাইওলয় ধলর োর গাড়ি েীব্র গড়েলে
চেলে শুরু করে। শীঘ্রই গড়ের কাটা ১০০ ড়কলোড়মটার অড়েক্রম করে।

গবোাংগ শহলরর উত্তরাাংলশর গসাগা কাোি পাহাি খুাঁলি গপলয়লে
আহমদ মুসা। ড়কন্তু ‘গকালহোি কবীর’ পড়রবার িালমর গকাি পড়রবার খুাঁলি
পায়ড়ি।
পাহািড়ট খুব গোট িয়। গঝাপ, িাংগে, ফে বাগাি, সবড়ি বাগাি,
বািার, প্রড়েষ্ঠাি, ইেযাড়দর বাইলর কলয়কশে পড়রবালরর বাস এই পাহালি।
আহমদ মুসা গগাটা পাহাি ঘুলর গবড়িলয়লে। এলক ওলক গকালহোি
কড়বর পড়রবার সম্পলকণ ড়িলজ্ঞস কলরলে। ড়কন্তু োরা ড়কেু বেলে পালরড়ি।
ভাো একটা সমস্যা হলয় দাাঁড়িলয়লে। িািীয় গোকরা অপভ্রাংশ মােয়ী ও
অপভ্রাংশ আরবী গমশালিা ভাোয় কো বলে। ড়েড়খে ভাো ও কেয ভাোর মলধয
এে পােণকয গে গকাি গকাি গক্ষলত্র কেয শব্দ এলকবালর িেুি রূপ ড়িলয়লে।
গবোাংলগ গপৌোর পরড়দি ড়েে শুক্রবার।
আহমদ মুসা গসাগা কাোি পাহালি ঘুরড়েে। ঘুরলে ঘুরলে গস একটা
গরাড সাইড গরষ্ট্ুলরলন্ট বলস চা গখলে গখলে একিি েুবলকর সালে আোপ
করড়েে। আহমদ মুসা কোর এক ফাাঁলক োলক ‘গকালহোি কড়বর’ পড়রবালরর
কো ড়িলজ্ঞস কলর। গস িািায় গে, এ ধরলির গকাি পড়রবালরর িাম গস শুলিড়ি।
গস আরও িািায়, এখালি আসে িাম অলিক গক্ষলত্র বযবহার হয় িা। ডাক িামই
আসে িাম হলয় োয়। োরা গে পাহািী পড়রবার একো আহমদ মুসালক িািায়।
গস বলে, এখালি সব পড়রবালরর গশকি পাহালি। ড়কন্তু পাহািলক োরা এখি
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ভুলেলে। অবশ্য দুএকড়ট পড়রবার আলে, োলদর কালে পাহািই এখিও োলদর
আবাস।
এ সময় আিালির শব্দ গভলস আলস।
আহমদ মুসা হােঘড়ির ড়দলক োকায়। গবো ১২টা।
‘মসড়িদ এখাি গেলক কে দূর?’ আহমদ মুসা ড়িলজ্ঞস কলর েুবকলক।
‘এই পাহালিরই অল্প ড়কেু উত্তলর। গকি মসড়িলদ োলবি? আি
িুমআর ড়দি এিে?’ বলে েুবকড়ট।
‘আড়ম মুসেমাি গকমি কলর িািলে?’ ড়িলজ্ঞস কলর আহমদ মুসা।
‘কপালে ড়সিদার দাগ োিাও গচহারা গদলখই আড়ম বুলঝড়ে।
মুসেমািলদর গচহারায় একটা পড়বত্র োবণয োলক। আপিার গচহারায় ো আরও
গবড়শ। ড়চিব িা গকি?’ েুবকড়ট বলে।
আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘েুড়মও ড়ক োলব মসড়িলদ?’
‘অবশ্যই োব। িা গগলে আগামী শুক্রবালর িবাবড়দহী করলে হলব।’
বলে েুবক।
‘িুমআয় িা গগলে িবাবড়দহী করলে হয়? কার কালে?’ ড়িলজ্ঞস কলর
আহমদ মুসা।
‘গকি মসড়িলদ একিি কলর সরদার োলকি। ড়েড়ি বাংলশর সরদালরর
গচলয়ও শড়িশােী।’ বলে েুবক।
‘োর কাি ড়ক?’ বলে আহমদ মুসা।
‘এোকার মানুেলদর সাপ্তাড়হক দালি গলি ওো েহড়বলের ড়েড়ি
পড়রচােক। সামাড়িক ড়বচার-ফায়সাো কলরি। এবাং মানুেলক ইসোমী
অনুশাসলির উপর োকার বযাপালর োড়কদ কলরি।’ েুবকড়ট বলে।
‘েহড়বে ড়দলয় ড়ক কাি হয়?’ ড়িজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
‘েহড়বলের কাি ড়েিড়ট। মসড়িলদর সালে একটা মিব আলে, গসটা
চাোলিা। এোকার দড়রদ্র গোকলদর স্বাবেম্বী হওয়ার কালি সাহােয করা এবাং
দড়রদ্র ড়শক্ষােণীলদর উচ্চড়শক্ষার িে সাহােয গদয়া।’ েুবকড়ট বলে।
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‘বাঃ সুন্দর বযবিা।’ বলে আহমদ মুসা। একো শুলি আিলন্দ োর মুখ
উজ্জ্বে হলয় উলেড়েে।
েুবকড়ট উলে দাাঁিায়। বলে, ‘চেুি ড়বলদশী ভাই, আিাি গশািা গগলেও
িায়গাটা খুব কালে িয়, গেলে ড়কন্তু সময় োগলব। পাহালি ওো-িামা ও অলিক
বাাঁক ঘুলর গেলে হলব।
গবশ বি মসড়িদড়ট। আহমদ মুসা গদখে, গমলয়রাও মসড়িলদ উপড়িে।
মসড়িলদর ডাি ড়দলক বলসলে গেলেরা, বাম ড়দলক গমলয়রা। মাঝখালি ৪ ফুলটর
মলো উাঁচু পাড়টণশি, কাপলির। খুড়শ হলো আহমদ মুসা। বহু মুসড়েম গদলশও ো
গদখা োয় িা, ো এই িাংগলের িিপলদ এলস গদখলে গপে গস।
মসড়িলদ ঢুলক সুন্নাে িামাে গশে কলর বলসই একটা গুেি শুিলে পায়।
পালশই বলসড়েে সালে আসা েুবকড়ট। োলক ড়িলজ্ঞস করলে গস িািায়, ‘ড়বলদশী
ভাইয়া, ইমাম সালহব অসুি। ড়েড়ি হাসপাোলে। সহকারী গমৌেভীসালহব িামাে
পিাবার কো ড়েে, ড়কন্তু ড়েড়ি বাড়ি ড়গলয়ড়েলেি, আসার পলে দূঘণটিায় পলি
ড়েড়িও হাসপাোলে। এখি খুেবা পিার গোক গিই। এখি গোহর পিলব ড়কিা,
গসই আলোচিা চেলে।’
শুলিই আহমদ মুসা বলে, ‘গোহর পিার দরকার গিই। গখােবা পিার
গকউ িা োকলে আড়ম পিালে পাড়র।’
শুলি েুবকড়ট দারুণ খুড়শ হলয় ওলে। গস দ্রুে উলে সরদালরর কালে চলে
োয় এবাং োলক ড়বেয়টা বলে।
সরদার স্বয়াং েুবকড়টর সালে আহমদ মুসার কালে আলস।
সরদার ৭০ উধ্বণ সম্পূণণ সলফদ গকশধারী হলেও োর স্বািয অটুট। গস
আহমদ মুসালক স্বাগে িাড়িলয় বলে, ‘আমরা খুব খুড়ম হলবা বাবা েুড়ম িুমআ
পড়িলয় ড়দলে। এই মসড়িলদর একশ’ বেলরর ইড়েহালস আিলকর মলো ঘটিা
ঘলটড়ি।’
আহমদ মুসা সড়বিলয় বলে, ‘আপিালদর অনুমড়ে হলে আড়ম পড়িলয়
গদব।’
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খুড়শ হলয় সরদার উলে দাাঁিায় এবাং োর িায়গায় ড়ফলর ড়গলয় সবার
উলেলশ্য বলে, ‘আেহামদুড়েল্লাহ, আমালদর সমস্যার সমাধাি হলয় গগলে।
একিি গমহমাি এলসলেি। ড়েড়ি িুমআর িামাে পিালবি। িামালের সময় হলয়
গগলে। আড়ম োাঁলক ড়মম্বলর আসার অনুলরাধ করড়ে।’
আহমদ মুসা উলে ড়গলয় সবাইলক সাোম ড়দলয় ড়মম্বলর বলস।
মুয়াড়জ্জি গখােবার বই আহমদ মুসার হালে ড়দলয় আোি ড়দলে চলে
োয়। আহমদ মুসা উলে দাাঁিায় গখােবা গদবার িলে।
হালের গখােবার বই গদয়ালের োলক গরলখ গখােবা শুরু কলর আহমদ
মুসা।
আহমদ মুসার আরবী উচ্চারণ অেযন্ত ড়মড়ষ্ট্ এবাং গেোওয়াে মমণস্পশণী।
আহমদ মুসা হামদ, সািা ও গেোওয়ালের পর মােয়, আরবী ও
ইাংলরিী গমশালিা ভাোয় োর গখােবায় দুড়ট ড়বেয় েুলে ধলর। এক. িান্নালের
পে কড়েি গকি এবাং িাহান্নালমর পে সহি গকি। দুই. দুড়িয়ালে মুসেমািরা
আি প্রেযক্ষ ও পলরাক্ষভালব পদািে হওয়ার মূে কারণ ড়ক। প্রেম ড়বেলয়র উপর
আহমদ মুসা একটা হাদীস বণণিা কলর বলে, অিন্ত সুলখর িান্নাে দুঃখ, গবদিা,
েযাগ, গকারবািীর সাগর ড়দলয় গঘরা, অেড়দলক অিন্ত দুঃখ গভালগর িাহান্নাম
গভাগ-ড়েপ্সার আকেণণ ড়দলয় সািালিা। িান্নালের চারড়দলকর দুঃখ, েযাগগকারবািীর সাগর পাড়ি ড়দলে বধেণ প্রলয়ািি, গোভ সম্বরণ প্রলয়ািি। অলিলকই
এটা পালর িা বলে োলদর িলে িান্নালের পে কড়েি হলয় োয়। আর িাহান্নালমর
চারড়দলক সািালিা গভাগ-ড়েপ্সার আকেণণ অড়ধকাাংশ মানুেই উলপক্ষা করলে
পালর িা। এরাই ড়গলয় িাহান্নালমর আগুলি পুলি গেমি পেঙ্গ প্রদীলপর আগুলি
ড়গলয় আত্মগুড়ে গদয়। ইড়েহাস গেলক িািা উপমা ও দৃষ্ট্ান্ত েুলে ধলর আহমদ মুসা
োর আলোচিালক প্রাণস্পশণী কলর গোলে। ড়িেীয় ড়বেলয়র আলোচিায় আহমদ
মুসা বলে, ভালো কালির আলদশ এবাং মন্দ কালির প্রড়েলরালধর দাড়য়ত্ব
বযড়িগে, পাড়রবাড়রক, সামাড়িক ও রােীয়ভালব পড়রেযাগ কলর মুসেমািরা েখি
অোয়, অসেয, িুেুম, ড়িেণােলির সালে গোগড়ে কলর দুড়িয়ার সমৃড়দ্ধ সন্ধাি
কলর, েখি বিড়েক বা আদড়শণক শড়ির ড়বেয় ঘলট। আদড়শণক শড়ির অনুপড়িড়ে
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মুসেমািলদর অেণনিড়েক, সামড়রক ও রািনিড়েক শড়ির পেি ত্বরাড়িে কলর।
এভালবই োলয়ে শড়ি েখি আমরা হারাোম, েখি অোলয়র শড়ি এলস
আমালদর গ্রাস করে।
আহমদ মুসার এই গখােবা এেই দরদ মাখা ড়েে গে মুসড়েস্নলদর
অড়ধকাাংশই অশ্রুড়সি হয়।
িামাে গশে হলে প্রেলমই সরদার এলস আহমদ মুসার সালে গকাোকুড়ে
কলর এবাং দাওয়াে গদয় আহমদ মুসালক োর বাসায়। উলল্লখলোগয সবাই এলস
আহমদ মুসার সালে সাোম ড়বড়িময় কলর। গকউ গকউ দূর গেলক োলক মুগ্ধ
দৃড়ষ্ট্লে চলে োয়। আহমদ মুসা চাইড়েে গকালহোি কড়বর পড়রবালরর কো
সরদারলক ড়কাংবা কাউলক ড়িলজ্ঞস কলর। ড়কন্তু গসরকম সুলোগ গস পায় িা।
অবলশলে গস ভালব, ইড়েমলধয ড়কেু িা হলে দাওয়াে গখলে ড়গলয় গস এ বযাপালর
ড়িলজ্ঞস করলব।

েৃেীয় ড়দলির ড়বলকে।
আহমদ মুসা হাাঁটড়েে প্রশস্ত একটা উপেযকার পে ধলর।
দু’পালশই ক্রমশ উাঁচু হলয় উলে োওয়া উাঁচু ড়টো িােীয় পাহাি। খুব উাঁচু
িয় ড়কন্তু প্রশস্ত। এটাই গসাগা কাোি পাহাি। আহমদ মুসা ঘুলর ড়ফলর এখালিই
েুলট আলস।
আিও এলসলে গসভালবই। আহমদ মুসা ধীলর ধীলর হাাঁটড়েে।
হোৎ সূলেণর আলো উলব গগে।
আহমদ মুসা োকাে আকালশর ড়দলক।
গদখে টস টলস পাড়ি ভরা গমঘ। এ গমঘ গে কেটা ড়বপজ্জিক, ড়েি ড়দলি
গটর গপলয়লে আহমদ মুসা। এ গমঘ মাোর উপর আসা মালি বােড়ে গেলক পাড়ি
ঢাোর গবলগ বৃড়ষ্ট্ এলস গোঁলক ধরা।
আহমদ মুসা পাহালির আশ্রলয় উোর িলে গদৌি ড়দে।
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অলিক খাড়ি উলে গগে পাহালি।
পাহাি শীলেণর শুরুলেই বি ড়টোর শীলেণ একটা সুন্দর বাড়ি। পাহাি
শীলেণর ড়টোগুলোর মলধয এই ড়টোই সবলচলয় বি এবাং বাড়িটাও বি সবার
গচলয়।
ঘুরাঘুড়রর সময় কলয়কবার গদলখলে গস এ বাড়িটা।
বি বি গফাটায় অলঝার ধারায় বৃড়ষ্ট্ গিলম এে।
আহমদ মুসা েখি গদৌলি বাড়িটার বারান্দায় উেে, েখি আধালভিা
হলয় গগলে গস।
বারান্দাটা আসলে বাড়ির গগলটর সামলির ষ্ট্াড়ন্ডাং গস্পস।
বারান্দায় উলে মুখ েুেলেই বি দরিার মুলখামুড়খ হলো আহমদ মুসা।
দরিার পালশই একটা কালের গিট গদয়ালের সালে গসাঁলট রাখা আলে।
এটা একটা গিমলিট। োলে মােয়ী ভাোয় গেখা ‘কড়বো আে কাোি’।
গিমলিটড়ট পলি আহমদ মুসা োর গচাখ ড়ফড়রলয় আিে দরিার উপর।
ড়েক এই সময়ই দরিা আলস্ত আলস্ত খুলে গগে।
গখাো দরিায় দাাঁিালিা এক েরুণী। পরলি পািামা। গালয় কাড়মলির
উপর ওিিা। মাোয় মােলয়শীয় পরদার রুমাে। ফসণা ও বুড়দ্ধদীপ্ত মােয়ী
গচহারা।
দরিা খুলেই সাোম ড়দলয়লে েরুণীড়ট।
োর গচালখ-মুলখ ড়কেুটা ড়বস্ময়, ড়কেুটা েজ্জা,ড়কেুটা আিন্দ।
সাোম ড়দলয়ই েরুণীড়ট বেে,‘গভেলর আসুি স্যার। ড়ভলি গগলেি।
বৃড়ষ্ট্র ঝাপটা বারান্দায়ও আসলে। আরও ড়ভলি োলবি।’ পড়রষ্কার ইাংলরড়ি ভাো
গমলয়ড়টর কলণ্ঠ।
‘ধেবাদ’ বলে আহমদ মুসা গভেলর ঢুকে।
গমলয়ড়ট একপালশ সলর দাাঁড়িলয়ড়েে।
ঘরটা প্রায় ফাাঁকাই।
ঘলর ঢুলকই ডাি ড়দলক গদয়ালের পালশ িুলো রাখার রযাক। সামলির
গদয়ালের পালশ একটা আেিা গদখলে গপে। চারড়দলকর গদয়ালে সাাঁটা কলয়কটা
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হ্যাাংগার। ঘলরর মাঝখালি কালের গটড়বে। োর চারপালশ গচয়ার। বাড়িণস করা
সুন্দর গচয়ার গটড়বে।
ঘরটা গে িািড়িট বুঝে আহমদ মুসা। িুলো ও বািড়ে কাপি এখালি
োিা হয়। গভেলর প্রলবলশর আলগ অলিক সময় আগন্তুকলক এখালি ওলয়টও
করলে হয়।
আহমদ মুসা গভেলর ঢুকে গমলয়ড়ট দরিা বন্ধ কলর ঘুলর দাাঁিাে। ঘলরর
বাম পালশ একটা দরিার ড়দলক ইাংড়গে কলর বেে, ‘স্যার ওড়দলক েইাং, চেুি।’
গমলয়ড়টর গচালখ-মুলখ একটা অন্তরঙ্গ ভাব। গচিা-িািার একটা োপ
গসখালি।
ড়বড়স্মে আহমদ মুসা বেে, ‘মলি হলে আপড়ি আমালক গচলিি। ড়কন্তু
আড়ম আপিালক গকাোও গদলখড়ে বলে মলি হয় িা।’
আহমদ মুসা িুলো খুলে রযালক রাখলে রাখলে বেে।
গমলয়ড়ট গকাি িবাব িা ড়দলয় বেে, ‘স্যার আপড়ি িযালকটটাও খুেলে
পালরি। ওটা গবড়শ ড়ভলি গগলে।’
সড়েয ড়ভিা িযালকলট অস্বড়স্ত োগড়েে আহমদ মুসার। খুড়শ হলয় আহমদ
মুসা িযালকট খুলে গদয়ালেে হ্যাাংগালর ঝুোে।
গমলয়ড়ট ‘আসুি স্যার’ বলে েখি হাাঁটলে শুরু কলরলে।
গমলয়ড়টর গপেলি গপেলি আহমদ মুসা েইাং রুলম প্রলবশ করে।
ড়বশাে েইাং রুম।
োে কালপণলটর উপর োে গসাফালসট সািালিা।
েইাং রুলমর আলরক অাংলশ কালপণলটর উপর পুরু ফরাশ এবাং গসাফলসট
পাো।
‘স্যার আমালদর পাহাড়ি কায়দার ফরাশ এবাং ইাংরািী কায়দার
গসাফালসট দুই-ই আলে। স্যার গসাফালসট আমার পেন্দ, আপিারও ড়িশ্চয় োই।
বসুি স্যার।’ একটা গসাফা গদড়খলয় বেে গমলয়ড়ট।
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গমলয়ড়টর কো বোয় গকাি আিষ্ট্ো গিই। কণ্ঠ সাংেে, ভদ্র। গচহারায়
পাহাড়ি েজ্জার পুরু োপ, ড়কন্তু কোগুলো স্পষ্ট্, গখাোলমো। ড়বড়স্মে হলো
আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা বসে।
‘স্যার গেকাে আপিালক আড়ম মসড়িলদ গদলখড়ে। িুমআর গখােবা
ড়দলয়ড়েলেি, িামাে পড়িলয়ড়েলেি। ইসোমলক আপড়ি উত্তর আধুড়িক ভাোয়
েুলে ধলরলেি স্যার। এমি গখােবা শুড়িড়ি কখিও। অলিক ধেবাদ আপিালক।’
কো গশে কলর একটু গেলমই আবার বলে উেে, ‘স্যার একটু বসুি।
আড়ম দাদুলক ডাড়ক।’
বলে গদৌি ড়দে গমলয়ড়ট।
আহমদ মুসা আলরকবার োকাে েইাং রুলমর চারড়দলক। ঐড়েহ্য ও
আধুড়িকোয় সািালিা ঘর। সামলির গদয়ালে একটা দীঘণ পাহাি গশ্রণীর দৃশ্য।
কাোি পাহািই হলব এটা, ভাবে আহমদ মুসা। অেপালশর গদয়ালে একড়ট
িগরীর সুন্দর দৃশ্য। ড়িশ্চয় এটা গবোাংগ িগরী।
ঘলর ঢুকে গসৌময দশণি একিি বৃদ্ধ।
োর ড়দলক গচাখ পিলেই চমলক উেে আহমদ মুসা। এ গে মসড়িলদর
গসই সরদার, গে োলক দাওয়াে কলরড়েে।
আহমদ মুসা উলে দাাঁড়িলয়ড়েে। মুখ োর হা হলয়ড়েে সাোম গদয়ার
িলে। ড়কন্তু সরদালরর মুলখ সাোম উচ্চাড়রে হলয়লে।
সরদার এলস হ্যান্ডলশক করে আহমদ মুসার সালে। বেে, ‘খুব খুড়শ
হলয়ড়ে এভালব গোমালক আমার বাসায় গপলয়।’
োমে মুহূলেণর িলে। আবার বলে উেে,‘অলিক সম্মািী, অলিক জ্ঞািী,
অলিক বি গকউ েুড়ম, ড়কন্তু আমার িাড়ের মলো। গোমার মলোই আমার এক
িাড়ে ড়ক এক পাহাি-ড়বদযায় পাশ কলর পাহালি পাহালি ঘুলর গবিায়। অেএব
গসড়দি গোমালক ‘েুড়ম’ বলেড়ে, আিও বেড়ে।’
‘অবশ্যই িিাব। আড়ম খুড়শ হলবা’। আহমদ মুসা বেে।
সরদার আহমদ মুসালক বসলে বলে ড়িলিও বসে।
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বলসই বেে সরদার, ‘আড়ম িামাে উড়েি আে কাোিী। কড়বো আেকাোলির আড়ম বেণমাি সরদার। পাহালিই আমালদর বাড়ি। শুক্রবারসহ সপ্তালহর
দু’একড়দি আড়ম এ বাড়িলে োড়ক।’
োমে সরদার িামাে উড়েি।
‘আড়ম আহমদ মুসা। গে পরশু পাত্তািী গেলক আড়ম এখালি এলসড়ে।’
বেে আহমদ মুসা। মলি মলি ভাবে গগাপি কলর আর োভ গিই। ব্ল্যাক ঈগে
োর পড়রচয় গিলি গগলে। আর োরা আহমদ মুসালক িালি িা, োলদর কালে
আসে-িকলের গকাি পােণকয গিই।
‘ড়কন্তু েুড়ম গো োইেযালন্ডর িও। গোমার আরবী, ইাংলরড়ি, মােয়
উচ্চারণ গেলক বুলঝড়ে েুড়ম আলশ-পালশর গকাি গদলশরও িও। োহলে গোমার
বাড়ি গকাোয়?’ ড়িজ্ঞাসা সরদালরর।
গসই গমলয়ড়ট চা ড়িলয় এলস দাাঁড়িলয়ড়েে।
কো গশে কলরই সরদার বেে, ‘দাও গবাি চা দাও।’
গমলয়ড়ট পালশর একড়ট ড়ট-লটড়বলে চালয়র গি গরলখ দুই কালপ চা ভলর
একড়ট সরদার, অেড়ট আহমদ মুসার ড়দলক এড়গলয় ড়দে।
সরদার গমলয়ড়টর ড়দলক ইাংড়গে কলর বেে, ‘এ আমার িােিী আড়েয়া
কাোিী। গোমার সালে গো আলগই গদখা হলয়লে। ও কুয়াোমপুলরর
ইন্টারোশিাে ইসোড়মক ইউড়িভাড়সণড়টলে ‘ভাোেত্ব’ ড়বেলয় পলি। মসড়িলদ
গোমার বিৃো শুলি ও দারুণ অড়ভভূে হলয়লে। ও বেলে, ইসোলমর উপর
বিৃো গস কুয়াোমপুলর প্রায়ই গশালি। ড়কন্তু এমি বিৃো িাড়ক গস..........।’
‘োম দাদু। সাক্ষালে এে প্রশাংসা করলে মািা আলে।’ সরদালরর কোর
মাঝখালিই বলে উেে আলয়শা আড়েয়া কাোিী। েজ্জায় োর মুখ োে হলয়
উলেলে। েৃেড়য় একটা কালপ চা গঢলে ড়িলয় দাদুর ওপালশর এক গসাফায় ড়গলয়
গস বসে।
‘আলয়শা ড়েক বলেলে।’ আহমদ মুসা বেে।
‘আড়ম খুড়শ। ও বি পড়ন্ডে হলব।’
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বলেই সরদার িামাে উড়েি কাোিী দৃড়ষ্ট্ গফরাে আহমদ মুসার ড়দলক।
বেে, ‘ভাই, আড়ম গোমালক দাওয়াে কলর গরলখড়ে মাত্র। ড়কন্তু বৃড়ষ্ট্ গোমালক
ড়িলয় এলসলে এখালি। ড়িশ্চয় েুড়ম ড়চলি বাড়িলে ওেড়ি!’
‘ড়জ্ব িা। েলব এই বাড়ি আলগ গদলখড়ে। গে কলয়কড়দি ধলর এই পাহালি
আড়ম ঘুরড়ে।’ আহমদ মুসা বেে।
‘এই পাহালি? গকি?’ ড়িজ্ঞাসা িামাে উড়েি কাোিীর।
সাংলগ সাংলগ উত্তর ড়দে িা আহমদ মুসা।
গচাখ েুলে োকাে একবার বৃদ্ধ িামাে উড়েি কাোিীর ড়দলক। োর
মলি হলো, োর অনুসন্ধাি সম্পলকণ বোর উপেুি িায়গা এটা হলে পালর।
মুহূেক
ণ ালের এই ভাবিার পর আহমদ মুসা বেে, ‘আড়ম একটা
পড়রবারলক খুাঁিড়ে িিাব।’
‘একটা পড়রবার? গকাি পড়রবার?’ বেে সরদার িামাে উড়েি। োর
গচালখ-মুলখ গকৌেুহে।
আলয়শা আড়েয়া কাোিীও উদগ্রীব হলয় উলেলে।
‘কাোি পাহালির একটা পড়রবার। শহলরর এই পাহালিও োলদর
একটা ড়েকািা আলে। পড়রবালরর িাম গকালহোি কবীর।’
িাম গশািার সাংলগ সাংলগ চমলক উেে সরদার িামাে উড়েি কাোড়ি।
ভ্রু কুচকালো আলয়শা আড়েয়া কাোিীরও।
‘গকি খুাঁিলো ঐ পড়রবারলক? পড়রচয় আলে ওলদর সালে?’ বেে সরদার
িামাে উড়েি কাোিী। োর গচালখ-মুলখ ড়বস্ময়।
‘িা পড়রচয় গিই। ওলদর িাম িাড়ি এবাং ড়কেু িাড়ি ওলদর সম্পলকণ।’
আহমদ মুসা বেে।
‘েুড়ম পাত্তািী শহর গেলক এলসে বেলে। কার কাে গেলক শুলিে ওলদর
সম্পলকণ?’ বেে সরদার িামাে উড়েি।
‘ড়কেু শুলিড়ে পাত্তািীর শাহ পড়রবালরর কাে গেলক, ড়কেু শুলিড়ে োই
গগালয়ন্দা ড়বভালগর কাে গেলক।’ আহমদ মুসা বেে।
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‘শাহ পড়রবারলক েুড়ম গচি? কালক গচি?’ সরদার িামাে উড়েলির
গচালখ সলন্দলহর োয়া। োর কণ্ঠ েীক্ষ্ণ।
‘শাহিাদী েয়িব গোবায়দালক ড়চড়ি। োর দাদীমালকও িাড়ি।’ আহমদ
মুসা বেে।
‘ওলদর সম্পলকণ আর ড়ক িাি?’ বেে সরদার িামাে উড়েি দ্রুেকলণ্ঠ।
আহমদ মুসার গোাঁলট অস্পষ্ট্ একটা হাড়স ফুলট উলেলে। গস ড়িড়শ্চে গে,
এই কাোিী পড়রবার ‘শাহ পড়রবার’গক গচলি। োহলে এরা ড়ক ‘গকালহোি
কড়বর’ পড়রবারলকও ড়চিলে পালর? বেে আহমদ মুসা, ‘শাহিাদী েয়িব
গোবায়দার ভাই িালবর বাাংগসা িহীর উড়েি োই সরকালরর হালে বন্দী ড়েে।
ব্ল্যাক ঈগে োলক ড়েড়িলয় এলিলে োই সরকালরর কাে গেলক। এখি গস ব্ল্যাক
ঈগলের হালে বন্দী। শুধু বন্দী িয়, োর িীবি ড়বপন্ন। ব্ল্যাক ঈগলের গোকিিলক
েড়দ োই সরকার ড়িড়দণষ্ট্ সমলয়র মলধয গেলি িা গদয় োহলে িহীরলক ব্ল্যাক
ঈগেরা হেযা করলব।’
োমে আহমদ মুসা।
ড়বস্ময়, উলত্তিিা ও সলন্দলহর ঝি বইলে সরদার িামাে উড়েলির
গচালখ-মুলখ। আলয়শা আড়েয়া কাোিীও গেি ড়বস্মলয় বাকরুদ্ধ।
সরদার িামাে উড়েলির ড়বস্ময় হলো, আহমদ মুসা এসব ড়ক বেলে!
অবশ্য সরদার িামাে উড়েিরাও োই ড়টড়ভ ও পত্র-পড়ত্রকা গেলক গিলিলে ব্ল্যাক
ঈগে ২৪ ঘণ্টার আেড়টলমটাম ড়দলয়লে োলদর গোকলক িা োিলে োরা িালবর
িহীর উড়েিলক হেযা করলব। এটা গো োই প্রপাগান্ডা বলেই সরদার িামাে
উড়েিরা িালি। ড়কন্তু আহমদ মুসাও ড়েক োই সরকালরর মলোই কো বেলে। গস
োই গগালয়ন্দা ড়কাংবা োই এলিন্ট? ড়কন্তু এে ভালো গোক এই পলে ড়কভালব োয়!
সেকণ হলো সরদার িামাে উড়েি। বেে, ‘ব্ল্যাক ঈগেলক গোমরা
গকালত্থলক গপলে? িালবর িহীর উড়েিলক গো মুি কলরলে ‘মুিালহদীি পাত্তািী
মুভলমন্ট’ (এমড়পএম) এবাং িালহর িহীর উড়েি এখি এমড়পএম-এর সালে
গেলক োই িীড়পিলির ড়বরুলদ্ধ েিাই করলে।’
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‘িা িিাব। িালহর িহীর উড়েি ব্ল্যাক ঈগলের হালে বন্দী আলে। আর
এমড়পএম এখি সশস্ত্র বা ড়হাংসাত্মক আলন্দােলি গিই। োলদর িাম ভাড়িলয় ব্ল্যাক
ঈগে েিেন্ত্রমূেখ কালি রে আলে।’ আহমদ মুসা বেে।
‘ব্ল্যাক ঈগে গক?’ সরদার িামাে উড়েলির প্রে।
‘আন্তিণাড়েক একড়ট েিেন্ত্রকারী সাংিা। োইেযালন্ড এলদর কাি হলো
ড়িলিরা োই পুড়েশ, োই আড়মণর ড়বরুলদ্ধ সন্ত্রাস কলর োর দায় মুসেমািলদর
উপর চাড়পলয় গদয়া। গস কারলণ োই পুড়েশরা মুসেমািলদর উপর িীড়পিি শুরু
কলর, আর মুসেমািরা োই সরকালরর ড়বরুলদ্ধ খিগহস্ত হয়। এভালব োই
মুসেমািলদর োরা ধ্বাংস করলে চায়।’ বেে আহমদ মুসা।
‘গোমার কো গে ড়েক এবাং এরা ব্ল্যাক ঈগে োর প্রমাণ ড়ক?’ সরদার
িামাে উড়েি বেে। োর গোয় অসন্তুড়ষ্ট্র সুর।
আহমদ মুসা োকাে সরদার িামাে উড়েলির ড়দলক। বেে, ‘আপিার
কলণ্ঠ ড়কেুটা ড়বরড়ি, ড়কেুটা অসন্তুড়ষ্ট্ গদখলে পাড়ে। আপড়ি গে প্রে করলেি োর
িবাব গদব। ড়কন্তু আপড়ি েড়দ সেয িািার িলে প্রস্তুে োলকি, োহলে শুধু
বেব।’
গম্ভীর হলয় উেে সরদার িামাে উড়েি। বেে, ‘েুড়ম আমার িািা ও
ড়বশ্বালসর ড়বপরীে কো বেে। েলব মলি গরখ, আমার ধমণ এবাং সেয আমার কালে
সব গচলয় বি।’
‘ধেবাদ িিাব’ বলে কো শুরু করে আহমদ মুসা, ‘প্রমালণর কো
গেলহেু বলেলেি, আমালক অলিক কো বেলে হলব। আড়ম োইেযালন্ড আসার গে
কলয়ক সপ্তালহ ো ঘলটলে সব কোই এর মলধয আসলব। ড়কন্তু গসড়দলক িা ড়গলয়
আড়ম ওলদর ড়েিড়ট ববড়শলষ্ট্যর কো বেব। এক. ওরা পলকট গমড়শিগািসহ এ
ধরলির গে অস্ত্র বযবহার কলর, োলে গখাদাই করা সাাংলকড়েক অক্ষর ও িাম্বার
ড়হব্রু ভাোয় গেখা। োর মালি এ অস্ত্রগুলো ইসরাইলে বেড়র, দুই. ‘মুিালহদীি
পাত্তািী মুভলমন্ট’ (এমড়পএম) িালমর কভালর ‘ব্ল্যাক ঈগে’এর োরা বাইলর
গেলক এলস োইেযালন্ড কাি করলে, োলদর অড়ধকাাংশই আরব বাংলশাদ্ভুে,
আরবী ভাোয় লুলয়ন্ট কো বেলে পালর এবাং িামও আরবীয় োলদর, ড়কন্তু োরা
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মুসেমাি িয়, এবাং ড়েি. োরা োলদর ড়চড়েপলত্র, ড়বড়ভন্ন ডকুলমলন্ট এবাং োলদর
িামা ও িযালকলটর কোর বযালন্ডর গভেলরর অাংলশ পড়রচয়মূেক গে মলিাগ্রাম
বযবহার কলর গস মলিাগ্রালমর গকন্দ্রড়বন্দুলে ব্ল্যাক ঈগে। ব্ল্যাক ঈগে বলস আলে
মুসেমািলদর প্রেীক অধণচলন্দ্রর বুলকর উপর। আর ঈগলের মাোর উপর রলয়লে
ইসরাইলের ৬ গকাণা োরকা।’ োমে আহমদ মুসা।
সরদার িামাে উড়েলির গচালখ-মুলখ প্রবে ড়বস্ময়। গস একবার চাইে
আলয়শা আড়েয়া কাোিীর ড়দলক। একটু ড়চন্তা করে। োরপর উলে দাাঁিাে।
গভেলর হাাঁটা শুরু কলর বেে, ‘আহমদ মুসা েুড়ম একটু বস। আর
আলয়শা গবাি েুড়ম একটু আমার সালে এস।’
আলয়শা আড়েয়া কাোিীও উলে দাদুর সালে গভেলর গগে।
দু’িলির মুখই গম্ভীর।
সরদার িামাে উড়েি ড়গলয় ঢুকে িাড়ে আবদুে কালদর কামাে উড়েলির
কলক্ষ।
‘দাদু েুড়ম ভাইয়ালক গদয়া োলদর গমড়শিগাি ও বুলেট প্রুফ িযালকটটা
গদখলব িাড়ক?’ বেে আলয়শা আড়েয়া কাোিী।
‘হ্যাাঁ গবাি। আহমদ মুসা হয় ইবড়েস শয়োলির গচলয়ও বি গকউ, অেবা
ড়িবরাইলের মলো গসৌভালগযর গকাি গফলরশো। োর কোর ড়বেয়টা পরখ করা
োলব আমালদর আবদুে কালদর কামাে উড়েলির গমড়শিগাি ও ঐ িযালকট
গেলক।’ সরদার িামাে উড়েি কাোিী বেে।
ওয়াে কযাড়বলিট খুলে হ্যাাংগার গেলক িযালকট এবাং ওয়াে কযাড়বলিলটর
গভেলরর গদয়ালের গগাপি কুেরী গেলক হ্যান্ড গমড়শিগাি গবর কলর ড়িে।
দু’ড়ট ড়িড়িস গটড়বলে গরলখ দাদু ও িােড়ি হুমড়ি গখলয় পিে আহমদ
মুসার কোর সেযাসেয পরখ করার িলে।
গদখে োরা হ্যান্ড গমড়শিগাি এবাং িযালকলটর কোর বযালন্ডর গভেলরর
পাশ।
দু’িলিই মুখ েুেে।
ড়বস্ময়-ড়বলফাড়রে দু’িলিরই গচাখ।
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আহমদ মুসা ো বলেলে হুবহু োরা োই গদখলে গপে। হ্যান্ড
গমড়শিগালির গালয় শুধু ড়হব্রু অক্ষর ও সাংখযাই িয়, প্রস্তুেকারী প্রড়েষ্ঠাি ‘গডড়ভড
গবিগুড়রয়াি ড়ষ্ট্ে ইড়েড়িয়াড়রাং’ গকাম্পাড়ির িামও গখাদাই করা হলয়লে।
িযালকলটর কোর বযালন্ডও মলিাগ্রাম োরা গপে ড়েক আহমদ মুসা গেমি
বলেলে।
‘দাদু উড়ি ো বলেলেি, ড়েক গেমিটাই গো পাওয়া গগে।’ বেে আলয়শা
আড়েয়া কাোিী।
সরদার িামাে উড়েি আরও গম্ভীর হলয় উলেলে। োর কপাে কুড়িে।
ভাবলে গস। বেে, ‘আড়ম বুঝলে পারড়ে িা গবাি ঘটিা আসলে ড়ক। মুিালহদীি
পাত্তািী মুভলমন্ট (এমড়পএম) সম্পলকণ োর বিবয গমলি গিয়া োয় িা। ড়কন্তু োর
উলেস্নড়খে প্রমাণগুলোলকও উলপক্ষা করা োলে িা। দুড়ট প্রমাণ গো আমরা
এখালি গদখোম। আর মুিালহদীি পাত্তািী মুভলমন্ট (এমড়পএম) এর শীেণ
োলদরলক আড়ম গদলখড়ে োলদর গবড়শর ভাগই গো ড়বলদশী! ড়কন্তু মুসেমাি িয়এটা আড়ম মািলে পারড়ে িা। শীেণ গিো হাড়বব হাসাবাহ একিি খুবই
পরলহিগার মানুে। আহমদ মুসার এই অড়ভলোগ অড়বশ্বাস্য।’
‘ড়কন্তু দাদু োর কোগুলো গে সড়েয প্রমাড়ণে হলো, োর বযাখযা ড়ক?’
বেে আলয়শা আড়েয়া।
‘এখালি এলসই গো আমার সবড়কেু গুড়েলয় োলে। েয় গকাণা োরকা,
ড়ক্রলসলন্টর বুলকর উপর ব্ল্যাক ঈগে এবাং ইসরাইলের বেড়র অস্ত্র এসব গোট ড়বেয়
িয়।’ সরদার িামাে উড়েি বেে।
কো গশে কলরই চেলে শুরু কলর বেে, ‘এস আলয়শা গবাি। ও একা
বলস আলে।’
দু’িলিই েইাংরুলম ড়ফলর গগে।
আহমদ মুসার মুলখ হাড়স। বেে, ‘আসুি িিাব। বসুি। আমার িলে
গকাি সুখবর আলে ড়ক িিাব?’
গম্ভীর মুখ সরদার িামাে উড়েলির। আহমদ মুসার কোর িবাব িা
ড়দলয় বেে, ‘আো বে, গোমার কো েড়দ ড়েক হয়, ওরা েড়দ ‘ব্ল্যাক ঈগে’ই হলয়
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োলক, োহলে পাত্তািীলদর গিো িালবর বাাংগসা িহীর উড়েি ওলদর সালে এক
হলয় সাংগ্রাম করলে গকি? এই গো গসড়দি পাত্তািী শহলরর উপকলণ্ঠ ওলদর এক
অড়ভোলি িালবর বাাংগসা িহীর উড়েি প্রেযক্ষভালব অাংশগ্রহণ কলরড়েলেি। ঐ
অড়ভোলি ড়েড়ি আহে হি। োর রিমাখা িামা োই বসেরা উদ্ধার কলরলে। এর
েড়ব োরা সাংবাদপলত্র প্রকাশও কলরলে। এটা েুড়ম ড়ক কলর অস্বীকার করলব?’
আহমদ মুসা গম্ভীর হলো। গসািা হলয় বসে। বেে, ‘হ্যাাঁ িিাব, আপড়ি
ো বলেলেি, োই সরকারও আমালক এ কোই বলেড়েে। োরা আমালক
িেুিভালব বুঝালে গচষ্ট্া করড়েে গে, আড়ম ঘটিালক গেভালব গদখড়ে গসটা ড়েক
িয়। িালবর বাাংগসা িহীর উড়েিলক োর দলের গোকরাই পুড়েলশর হাে গেলক
ড়েড়িলয় ড়িলয় গগলে এবাং সন্ত্রাসী কমণকালন্ড গস ড়িলি অাংশগ্রহণ করলে। োর
রিাি িামা এর সবণলশে প্রমাণ। ড়কন্তু োই সরকালরর এ বিলবযর সালে আড়ম
একমে হইড়ি। আড়ম োলদর অনুলরাধ কলরড়েোম.............।’
আহমদ মুসা আর সামলি এগুলে পারে িা।
েইাং রুলমর বাইলরর দরিায় একটা শব্দ হলয়লে এবাং োর সালে একটা
কণ্ঠ ড়চৎকার কলর উলেলে, ‘োম ড়মেযাবাদী। োই সরকালরর কুত্তা, এলিন্ট োম।’
সবারই মাো এক সালে গবাাঁ কলর ঘুলর দাাঁড়িলয়ড়েে গস শব্দ েলক্ষ।
আহমদ মুসা গদখে একিি েরুণ েুবক। োর দুই হালে দুই ড়রভেবার
োক করা আহমদ মুসার ড়দলক।
েুবকড়ট আহমদ মুসার ডাি পাশ গেলক গসািা পূলবণ আট দশ ফুট দূলর
দাাঁড়িলয়। আহমদ মুসা বলস আলে উত্তরমুখী হলয়। োর সামলি সরদার িামাে
উড়েি। োর গপেলি আলয়শা আড়েয়া।
েুবকড়টলক গদলখ সরদার িামাে উড়েলির কণ্ঠ গেলক স্বগে একটা উড়ি
গবড়রলয় এে, ভাই আবদুে কালদর কামাে উড়েি!
আলয়শা আড়েয়ার মুখ ফুলটও একটা স্বলগােুড়ি গবড়রলয় এলসলে,
‘ভাইয়া।’
প্রেমটায় সরদার িামাে উড়েি ও আলয়শা আড়েয়া দু’িিলকই ড়বস্ময়
এলস ড়ঘলর ধলরড়েে।
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ড়বস্ময় গেলক মুি হলয় সরদার িামাে উড়েি োর িাড়ে আবদুে কালদর
কামাে উড়েিলক েক্ষয কলর দ্রুে কলণ্ঠ বেে, ‘ড়ক করে েুড়ম ড়রভেবার িামও।
ইড়ি আমালদর গমহমাি।’
‘িা দাদু ইড়ি গমহমাি হলে পালরি িা। এর ফলটা আড়ম গদলখড়ে। এ খুড়ি
ড়বলভি বাগণমযাি। এ পেণন্ত এ আমালদর মুিালহদীি পাত্তািী মুভলমলন্টর প্রায় এক
শলের মলো গোকলক হেযা কলরলে। এর কারলণই গগ্রফোর হলয়লে আমালদর
অধণশলের মলো গোক। এলক গদখা মাত্র হেযার ড়িলদণশ আলে।’
আবদুে কালদর কামাে উড়েলির দু’গচাখ বারুলদ আগুি োগার মলো
জ্বেড়েে। োর কো গশে হওয়ার আলগই োর দুই েিণড়ি দুই ড়রভেবালরর ড়িগালর
চাপ বািাড়েে।
আহমদ মুসার বাম পলকট গেলক োর বাম হালে ড়রভেবার আলগই উলে
এলসড়েে।
গুেী করার পূবণ মুহূলেণ আবদুে কালদর কামাে উড়েলির দুই ড়রভেবালরর
িে গশে বালরর টালগণট এডিাষ্ট্ কলর ড়িড়েে।
‘ভাইয়া গুেী কলরা িা, গশাি।’ বলে ড়চৎকার কলর উেে আলয়শা আড়েয়া
কাোিী।
ড়েক এ সময় আহমদ মুসার বাম হাে গচালখর পেলক েুলট োয় ডাি
পালশ। হালে কালো রাংলয়র গোট ড়রভেবার। ড়রভেবার গেলক দুড়ট গুেীর শব্দ
হলো।
বাম হােটা েুলট আসা ও গুেী করার গসলকলন্ডর মলধয সম্পন্ন হলয় গগে।
আহমদ মুসার দুড়ট গুেী গেলগড়েে েুবকড়টর দুই হালের দুই ড়রভেবালর।
দুড়ট ড়রভেবারই েুবকড়টর হাে গেলক ড়েটলক পলি ড়গলয়ড়েে।
আহমদ মুসা োর ড়রভেবার েুবকড়টর ড়দলক উদযে গরলখই উলে
দাাঁড়িলয়ড়েে। ড়েটলক পিা ড়রভেবার দু’ড়ট কুড়িলয় ড়িলয় উলে দাাঁড়িলয় েুবকড়টর
মুলখামুড়খ হলয় বেে, ‘আবদুে কালদর কামাে উড়েি এস, বস। গোমার সব
অড়ভলোগ শুিব।’
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কল্পিার গচলয় দ্রুে ঘটিা ঘলট োওয়ায় আবদুে কালদর কামাে উড়েি
ড়বমূঢ় হলয় পলিড়েে।
ড়বমুঢ় ভাব কাটলে োর গচালখ গসই বারুলদর আগুি আবার জ্বলে উেে।
ড়কেু বেলে োড়েে।
‘ো বেলব, সব বলস বে।’ বলে আহমদ মুসা ডাি হাে ড়দলয় োলক গটলি
এলি োর দাদুর পালশ বসাে। আহমদ মুসার বাম হালে েখিও উদযে
ড়রভেবার।
সরদার িামাে উড়েি ও আলয়শা আড়েয়া দু’িলিই অড়বশ্বাস্য এক ঘটিা
গদলখ ড়বস্ময়-ড়বমূঢ় হলয় পলিড়েে। েখি োরা সড়ম্বে ড়ফলর গপে, খুড়শ হলো গে
আবদুে কালদর কামাে উড়েলির গকাি ক্ষড়ে হয়ড়ি, আহমদ মুসাও গবাঁলচ গগলে।
আবদুে কালদর কামাে উড়েি পালশ এলস বসার পর সরদার িামাে
উড়েি বেে, ‘গোমালক ধেবাদ আহমদ মুসা গোমার গুেী ড়িখুাঁে হওয়ার িলে।
আমার অবাক োগলে, এে দ্রুে করা গুেী এে ড়িখুাঁে হলো ড়ক কলর!’
‘দাদু, এর িাম আহমদ মুসা িয় ড়বলভি বাগণমযাি।’ বেে আবদুে
কালদর কামাে উড়েি। োর কন্ে গক্রাধ ও ক্ষক্ষালভ ভরা।
আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘দু’ড়দি আগ পেণন্ত ওরা আমার িাম ‘ড়বলভি
বাগণমযাি’ই িািে। ড়কন্তু দু’ড়দি হলো োরা িািলে গপলরলে, আড়ম আসলে
আহমদ মুসা। এরপরই োরা গদখামাত্র আমালক হেযার ড়িলদণশ ড়দলয়লে।’
‘ড়কন্তু আিও ওলদর কালে আপিার িাম ড়বলভি বাগণমযাি শুলিড়ে।’ বেে
আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
‘েুড়ম মুসেমাি। েুড়ম গকি, গকাি মুসেমালির কালেই আমার িাম
‘আহমদ মুসা’ একো োরা প্রকাশ করলব িা।’ বেে আহমদ মুসা।
‘গকি?’ ড়িলজ্ঞস করে আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
‘িাম ড়িলয় গোমার প্রে োক কামাে। িালবর বাাংগসা িহীর উড়েলির
রিমাখা িামা ড়িলয় উড়ি কো বেড়েলেি। েুড়মও শুলিে। কোটা োাঁলক গশে
করলে দাও।’ বেে সরদার িামাে উড়েি।
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আহমদ মুসা োকাে আবদুে কালদর কামাে উড়েলির ড়দলক। বেে,
‘হ্যাাঁ কামাে, আমার ড়বরুলদ্ধ গোমার গে অড়ভলোগ, এ গেলকও োরও ড়কেু িবাব
েুড়ম গপলয় োলব।’
আহমদ মুসা একটু োমে। পরক্ষলণই আবার বো শুরু করে, ‘সরদার
সালহব, আড়ম বলেড়েোম িালবর িহীর উড়েলির কড়েে রি মাখা িামা সম্পলকণ
আপড়ি ো বেলেি, আবদুে কালদর কামাে উড়েি ো মলি কলর, োই সরকারও
আমালক এটাই বুঝাবার গচষ্ট্া কলরড়েে। আড়ম োলদর বলেড়েোম, োইেযালন্ড
সন্ত্রাস মুসেমািরা করলে িা। করলে েৃেীয় একড়ট েিেন্ত্রকারী পক্ষ। এবাং
িালবর িহীর উড়েিলক ড়েিোই কলর ড়িলয় গগলে োর বন্ধুরা িয় শত্রুরা। োলদর
উলেশ্য সাধলির িলে োরা োলক বযবহার করলে চায়। আমার এ মেলক ড়মেযা
প্রড়েপন্ন করার িলে োই সরকার গেলক আমালক বো হয়, িালবর িহীর
উড়েলির রিমাখা িামা সাংঘলেণর িলে পাওয়াই প্রমাণ কলর িালবর প্রেযক্ষভালব
সাংঘলেণ অেণাৎ সন্ত্রালস অাংশগ্রহণ কলরড়েে। অেএব আমার কোলক োরা অসেয
বলে অড়ভড়হে কলর। আড়ম োলদরলক অনুলরাধ কড়র, সাংঘলেণে সময় এবাং
িালবলরর িামায় গে রি পাওয়া গগলে ো ঝরার সময় এক ড়কিা পরীক্ষা কলর
গদখুি। সাংঘেণ ও িামায় রি োগার সময় েড়দ এক হয়, োহলে সাংঘলেণ িালবর
িহীর উড়েি অাংশগ্রহণ কলরড়েে বুঝা োলব। আর েড়দ সময় এক িা হয়, োহলে
প্রমাণ হলব িালবর িহীর উড়েি সাংঘলেণ অাংশ গিয়ড়ি। রি পরীক্ষা কলর প্রমাড়ণে
হলয়লে িামার রি োগার সময় ও সাংঘলেণর সময় কলয়ক ঘণ্টা আলগর। োর
মালি িালবর িহীর উড়েি সাংঘলেণ অাংশগ্রহলণর কো ড়মেযা।’
ড়বস্মলয় হা হলয় ড়গলয়ড়েে সরদার িামাে উড়েলির মুখ। আলয়শা
আড়েয়ার মুখ প্রসন্ন হলয় উলেড়েে।
ড়বস্মলয়র একটা োয়া গিলমলে আবদুে কালদর কামাে উড়েলির গচালখমুলখ। ড়কন্তু গচালখ-মলখর ড়বক্ষুব্ধ ভাব েখিও অটুট আলে। বেে, ‘োর মালি
আপড়ি বেলে চালেি িালবর িহীর উড়েি মলহাদলয়র রিমাখা িামা োরা
সাংঘলেণর িালি ড়িলয় ড়গলয়ড়েে এবাং ো ওরা গফলে গরলখ এলসড়েে িালবর িহীর
উড়েি সাংঘলেণ অশাং ড়িলয়ড়েে, এটা প্রমালণর িলে।’
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‘আড়ম বেলে চাড়ে শুধু িয়, এটাই সড়েয আবদুে কালদর কামাে
উড়েি।’ আহমদ মুসা বেে।
‘ড়কন্তু গকি আপড়ি বেলে চালেি? আপড়ি গক? গকি আপড়ি আমালদর
সাংগ্রাম ড়বকৃে করলেি। গকি আপড়ি আমালদর বযাপালর িাক গোলেি?’
আবদুে কালদর কামাে উড়েলির মুখ গেলক ড়বলফারলণর মলো গবড়রলয় এে
কোগুলো।
আহমদ মুসা প্রেলম হাসে। োরপর গম্ভীর হলয় উেে। বেে, ‘আবদুে
কালদর কামাে উড়েি আড়ম িাক গোইড়ি, গোমালদর ঘটিা আমার িাকলক োর
মলধয গটলি এলিলে।’
বলে আহমদ মুসা োইেযালন্ড প্রেম গেড়দি গস েযান্ড কলর গহালটলে
আসড়েে, েখি গস ড়কভালব িালবর িহীর উড়েিলক ড়েড়িলয় গিয়ার ঘটিার মলধয
পলি োয়, ড়কভালব োর টযাড়ি পুড়েশ দখে কলর, ড়কভালব পুড়েলশর হালে গস
বন্দী হয়, ড়কভালব গস আহে হলয়ও ডিি খালিক সন্ত্রাসীলক হেযা কলর, পুড়েশ
ও সরকালরর আিা অিণলির পর ড়কভালব গস িালবর িহীর উড়েি ও োই
মুসেমািলদর সন্ত্রাস গেলক আোদা করার এবাং সন্ত্রালসর িলে দায়ী েৃেীয়
পক্ষলক ড়চড়হ্নে করার কাি শুরু কলর, ড়কভালব বযাাংকলক োর উপর বার বার
আক্রমণ হয় সন্ত্রাসীলদর পক্ষ গেলক, ড়কভালব সন্ত্রাসীরা োলক োইেযান্ড োিার
িে আেড়টলমটাম গদয়, গহালটলে ড়কভালব সন্ত্রাসীলদর গোকরা োর হালে ধরা
পলি, ড়কভালব োলদর কাে গেলক িািলে পালর গে িালবরলক পাত্তািীর এক
িায়গায় আটলক রাখা হলয়লে, ড়কভালব আহমদ মুসা গকৌশে কলর পাত্তািী োত্রা
কলর এবাং পলে ড়ক ঘলট, পাত্তািীলে আসার গহালটলে ড়কভালব গস সন্ত্রাসীলদর
গচালখ পলি োয়, ড়কভালব গস গহালটে বলয়র মাধযলম শাহ পড়রবালরর সন্ধাি পায়,
োলদর বাড়ি গদখলে ড়গলয় ড়কভালব গস শাহবাড়ির ড়িলচর গমোয় সন্ত্রাসীলদর িারা
আক্রান্ত হয়, ড়কভালব গস গসই রালে শাহবাড়িলে োয় এবাং শাহ পড়রবালরর উপর
সন্ত্রাসীলদর আক্রমণ িস্যাৎ কলর ড়কভালব শাহ পড়রবারলক এক ড়বপেণয় গেলক
বাাঁচায় এবাং এরপর ড়কভালব শাহ পড়রবালরর সালে িড়িলয় পলি, ড়কভালব োলদর
উপর বার বার আক্রমণ হয়, ড়কভালব োরা রক্ষা পায় ও অলিক সন্ত্রাসী বন্দী হয়
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এবাং সব গশলে ড়কভালব গস পাত্তািী পুড়েশ গহডলকায়াটণালর সন্ত্রাসীলদর আক্রমলণর
ড়বেয় আাঁচ কলর এবাং ড়কভালব পুড়েশ গহডলকায়াটণার রক্ষা ও সন্ত্রাসীরা পাকিাও
হয়, ড়কভালব সন্ত্রাসীলদর পক্ষ গেলক িালবর িহীর উড়েিলক হেযার আেড়টলমটাম
গদয়া হয়, ড়কভালব আহমদ মুসালক হেযার িলে সন্ত্রাসীরা সবণাত্মক িাে পালে,
ড়কভালব আহমদ মুসা শাহ বাড়ির োদ গেলক গহড়েকপ্টালর চলি সন্ত্রাসীলদর ফাাঁড়ক
ড়দলয় ‘হাাঁটাই’গে আলস এবাং গসখাি গেলক ড়কভালব মােলয়ড়শয়ার সুাংগাই
গপোিীলে আলস এবাং গসখাি গেলক ড়কভালব গস গবোাংগ এে োর সাংড়ক্ষপ্ত ও
ধারাবাড়হক ড়ববরণ আহমদ মুসা েুলে ধরে।
আহমদ মুসা েখি কো গশে করে, েখি সরদার িামাে উড়েি,
আবদুে কালদর কামাে উড়েি ও আলয়শা আড়েয়া ড়েিিিই গেি স্বলপ্নর িগলে।
োলদর ড়বস্ময় ড়বলফাড়রে দৃড়ষ্ট্ আহমদ মুসার উপর আোর মলো গেলগ আলে।
োলদর গচালখর পাোও গেি িিলে িা। বাকরুদ্ধ োরা।
আহমদ মুসাও দীঘণ কো গশে কলর গসাফায় গহোি ড়দলয়লে।
পে পে কলর গবশ কেকটা সময় বলয় গগে। োরা কো বেে িা।
আহমদ মুসাই আবার মুখ খুেে। বেে, ‘ড়ক বযাপার আবদুে কালদর
কামাে উড়েি কো বেে িা গে! আমার কো ড়বশ্বাস করে িা? রূপ কো মলি করে
আমার কোলক?’
আবদুে কালদর কামাে উড়েি মুখ ড়িচু করে।
সরদার িামাে উড়েি ও আলয়শা আড়েয়ার মুখ ড়িচু হলয় গগলে।
কো বেে িা োলদর গকউ।
বাইলর বৃড়ষ্ট্ েখি গেলম গগলে।
ড়িস্তব্ধ চারড়দলক।
আবদুে কালদর কামাে উড়েিলক আবার ড়কেু বেলে ড়গলয়ড়েে আহমদ
মুসা। ড়কন্তু গদখে োর িে মুখ গেলক টপ টপ কলর অশ্রু গড়িলয় পিলে উরুর
উপর রাখা োর দুই হালের উপর। আলয়শা আড়েয়ারও দুই গন্ড অশ্রুড়সি
গদখলে গপে গস। শুধু মুখ শুকলিা সরদার িামাে উড়েলির।

ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস

104

আহমদ মুসার মিটাও আলবগ প্রবণ হলয় উেে। ড়কন্তু িরম সান্তিা িয়,
শি কোই বেে আহমদ মুসা, ‘অশ্রু মুলে গফে আবদুে কালদর কামাে উড়েি,
গোমালদর মলো েরুণলদর গচালখ আগুি োকলব, অশ্রু িয়।’ শি কণ্ঠ আহমদ
মুসার।
মুখ েুলে োকাে আবদুে কালদর কামাে উড়েি আহমদ মুসার ড়দলক।
োর মলো সরদার িামাে উড়েি ও আলয়শা আড়েয়াও োড়কলয়লে
আহমদ মুসার ড়দলক।
আবদুে কালদর কামাে উড়েি রুমাে ড়দলয় গচাখ মুেে। োর মুখ গম্ভীর।
বেে, ‘সড়েয িিাব, আপিার শি কণ্ঠ আমার কালে গিোর আলদলশর মলো
মলি হলয়লে।’ বেলে ড়গলয় োর গচালখ অশ্রুর একটা গঢউ এে আবার।
আবার গচাখ মুেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
‘হয়লো শুলিে গিোর কণ্ঠ। ড়কন্তু আড়ম গিো িই কামাে। আড়ম কড়মণ।
কাি কলর গবিাই আড়ম।’
‘সড়েযকার গিোরাই এমি কো বেলে পালরি স্যার।’ বেে আলয়শা
আড়েয়া।
গসও োর গচালখর অশ্রু মুলে গফলেলে।
‘ড়কন্তু প্রেলমই আপড়ি শাহ বাড়ির কো গকি বলেিড়ি? গকি বলেিড়ি গে
আপড়ি শাহ পড়রবার গেলক এলসলেি? িালিি ঐ বাড়ি আমালদর গকন্দ্র। ঐ
পড়রবার আমালদর গিো।’ বেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। োর কলণ্ঠ
অশ্রুলভিা আলবগ।
‘শুরুে বেলে এভালব গোমরা ড়বশ্বাস করলে িা।’ আহমদ মুসা বেে।
‘আমার একটা বযাপার খুব ড়বস্ময় োগলে। শাহ পড়রবালরর সালে এে
োিাোড়ি ড়কভালব আপড়ি একাত্ম হলয় গগলেি? শাহ পড়রবার খুবই ধাড়মণক
পড়রবার। আড়ম শুলিড়ে, বাইলরর মানুলের সালে গমোলমশা গো দূলর োক
সাক্ষােও ওলদর হয় িা। আপড়ি ড়ক আলগ গেলক ওাঁলদর পড়রড়চে ড়েলেি?’ বেে
আলয়শা আড়েয়া।
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‘আড়ম গকািভালবই পড়রড়চে ড়েোম িা। এমিড়ক শাহ পড়রবার সম্পলকণ
আমার বেলে গগলে ড়কেুই িািা ড়েে িা। েলব োইেযালন্ড আমার আসার গপেলি
একটা কাড়হিী আলে। গস কাড়হিীর সালে এই পড়রবার িড়িে।
ড়বস্ময়-লকৌেুহলের একটা গঢউ গখলে গগে ওলদর ড়েিিলির গচালখমুলখ। আলয়শা আড়েয়াই দ্রুে বলে উেে, ‘কাড়হিীটা ড়ক সড়েয ঘটিা?’
‘সড়েয ঘটিা। েলব রূপকোর গচলয় মিার।’ আহমদ মুসা বেে।
‘ড়ক গস ঘটিা?’ দ্রুেকলণ্ঠ বলে উেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
আহমদ মুসা গসাফায় গহোি ড়দলয় বসে। বেলে শুরু করে আহমদ
মুসা, ‘রূপকো সাধারণে বি হয়। এ রূপকো ড়কন্তু খুব বি িয়। ঘটিার সূত্রপাে
আন্দামালি। আড়ম গসড়দি আন্দামালি ড়েক আন্দামাি সাগলরর উপর দাাঁিালিা এক
েইাং রুলম অলিলকর সালে বলস। বলস আড়ে িািাোর পালশ। দৃড়ষ্ট্ ড়েে আড়দগন্ত
সাগলরর ড়দলক। হোৎ.............।’
‘স্যার’ বলে কোর মাঝখালি বাধ সাধে আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
োর গচালখ-মুলখ গেি একটা প্রে ড়েকলর পিড়েে।
গেলম গগে আহমদ মুসা।
‘স্যড়র’ বলে কো শুরু করে আবদুে কালদর কামাে উড়েি, ‘স্যার
আন্দামাি সরকালরর সালে ড়ক আপিার সাংঘাে গবাঁলধড়েে?’
‘হোৎ এ প্রে?’ ড়িজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
‘আলগ িবাবটা ড়দি। কারণ বেড়ে।’ বেে আবদুে কালদর কামাে
উড়েি।
‘আন্দামাি সরকালরর সালে আমার সাংঘাে বালধড়ি। আন্দামাি
সরকালরর গভিণর একড়ট গগাপি সন্ত্রাসী সাংগেলির গিো ড়েলেি, গস সন্ত্রাসী
সাংগেলির সালে আমার সাংঘাে গবলধড়েে। আর সন্ত্রাস গেলক মানুেলক রক্ষা করা,
বাাঁচালিা েড়দ সন্ত্রাস হয় োহলে গস সন্ত্রাস আড়ম কলরড়ে।’
আবদুে কালদর কামাে উড়েি োর গসাফায় বো োয় এযালটিশি হলয়
বলসলে। োর গচাখ দু’ড়টলে অপার ড়বস্ময়। গসই সালে োর গচাখ িুলি একড়ট
ঔজ্জ্বেয। আহমদ মুসা োমলেই আবদুে কালদর কামাে উড়েি বেে, ‘আপড়ি
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োলদর সন্ত্রাসী সাংগেি বেলেি, োলদর সালে দুড়িয়ার আর গকাোও ড়ক আপিার
সাংঘাে হলয়লে?’
‘আন্দামালি োলদর সালে আমার সাংঘাে হলয়লে, োরা ভারলের। ড়কন্তু
োলদরলক সাহােয কলরলে ইহুদীবাদী গগালয়ন্দারা। এই ইহুদীবাদী সাংগেলির
সালে দুড়িয়ার িািািালি আমার সাংঘাে হলয়লে।’ বেে আহমদ মুসা।
‘সম্প্রড়ে ড়কেুড়দি আলগও আলমড়রকায় সাংঘাে হলয়লে?’ ড়িজ্ঞাসা
আবদুে কালদর কামাে উড়েলির। ওর কণ্ঠ ভারী ও গভলঙ পিার মলো।
‘হ্যাাঁ, আলমড়রকায়ও হলয়লে।’ আহমদ মুসা বেে।
আহমদ মুসার কো গশে হলেই আবদুে কালদর কামাে উড়েি েুলট ড়গলয়
আহমদ মুসার পালয়র কালে বসে। োরপর আহমদ মুসার দুই হাাঁটুর উপর মুখ
গুাঁলি বেে, ‘আমালক মাফ করুি স্যার। আড়ম ড়ক অকেয ভাোয় আপিালক গাড়ে
ড়দলয়ড়ে। আপিালক হেযা করার িলে ড়রভেবার উড়েলয়ড়েোম। এমিড়ক
আপিার ‘আহমদ মুসা’ িাম শুলিও বুঝলে পাড়রড়ি গে, আপড়ি গসই মহাি
ড়বিবী!’ অপড়রসীম আলবলগর ড়বলফারণ ঘটার মলো োর কণ্ঠ গভলঙ পিে এবাং
োর গচাখ গফলট অশ্রুও গড়িলয় পিে।
আহমদ মুসা গহলস োলক েুলে পালশ বসাে। বেে, ‘েুড়ম ো কলরে োর
মলধয ড়দলয় িাড়ের প্রড়ে গোমার ভালোবাসারই প্রকাশ ঘলটলে। অোয় ড়কেু
করড়ি।’
ড়বস্ময় ড়িলয় োড়কলয় ড়েে সরদার িামাে উড়েি এবাং আলয়শা আড়েয়া।
আহমদ মুসা োমলেই সরদার িামাে উড়েি আহমদ মুসালক উলেশ্য কলর বেে,
‘ড়ক বযাপার আহমদ মুসা। আমরা ড়কেুই বুঝলে পারড়ে িা।’
আহমদ মুসা একটু হাসে। বেে, ‘ড়কেুই িা িিাব, আবদুে কালদর
কামাে উড়েি আমার পড়রচয় উদ্ধার কলর গফলেলে।’
‘ড়ক পড়রচয় গপে? ড়কভালব গপে?’ বেে আলয়শা আড়েয়া।
আবদুে কালদর কামাে উড়েি গচাখ মুলে বেে, ‘দাদু, আলয়শা, ওিার
পড়রচয় ড়দলে গগলে একটা ড়বরাট বিৃো ড়দলে হলব। এইটুকু শুনুি, দুড়িয়ার
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সবলচলয় মূেযবাি গমহমাি আমালদর ঘলর এলসলেি। আল্লাহর শুকড়রয়া আদায়
করুি।’
ড়বস্ময় ড়বলফাড়রে হলে উলেলে আলয়শা আড়েয়ার গচাখ। অড়ভভূলের
মলো গেি অিালন্তই গস উলে দাাঁড়িলয়লে। বেে, ‘ভাইয়া, ইড়ি োহলে ড়ক গসই
আহমদ মুসা?’
‘হ্যাাঁ আলয়শা, এাঁর কোই আমরা পড়ত্রকা, মযগাড়িি ও ইন্টারলিলট
পলিড়ে।’
ধপ কলর গসাফায় বলস পিে আলয়শা আড়েয়া। মুখ ঢাকে দু’হাে ড়দলয়।
গেি ড়িলিলক গস আিাে করলে চায় আহমদ মুসার কাে গেলক।
ড়বস্ময় সরদার িামাে উড়েলির গচালখও। বেে, ‘আড়ম ভুলেই
ড়গলয়ড়েোম বযাপারটা। কলয়ক ড়দি আলগ ইলন্দালিড়শয়ার পাহাড়ি কড়বোলদর
এক সলম্মেলি গদখা হলয়ড়েে ড়মন্দািাওলয়র গপ্রড়সলডন্ট মুরহামসালরর সালে।
ড়েড়ি এক আহমদ মুসার গল্প কলরড়েলেি। গল্পটা গেি িগৎ গিািা এক
রূপকো। এই রূপকোর আহমদ মুসার কালে ড়কাংবদন্তীর রড়বিহুড, শােণক
গহামস গো বাচ্চা ড়শশু। গসই আহমদ মুসা িাড়ক এখি আন্দামালি, বলেড়েলেি
মুরহামসার। গসই ড়েড়ি এখি আমার ববেক খািায়! আমার সামলি!’
কো গশে কলরই সরদার িামাে উড়েি গচালখর পেলক ড়গলয় আহমদ
মুসার পালয়র কালে হাাঁটু গগলি বসে এবাং মাো নুইলয় আহমদ মুসার হাে চুম্বি
করে।
আহমদ মুসা সরদার িামাে উড়েিলক গটলি েুলে উলে দাাঁিাে। বেে,
‘আড়ম দুঃড়খে। আপড়ি আমালক আপিার িাড়ের মলো বলেও আমার পালয়র
কালে এলস বলসলেি। এটা ড়েক হয়ড়ি।’
‘দুঃড়খে হওয়ার ড়কেু গিই। আনুগেয প্রকালশর, বুিুলগণর প্রড়ে শদ্ধা
ড়িলবদলির এটাই আমালদর েুগ েুগালন্তর পাহািী রীড়ে।’ বেে সরদার িামাে
উড়েি।
‘ড়কন্তু এটা ইসোমী রীড়ে িয়।’ আহমদ মুসা বেে।
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সরদার িামাে উড়েি আহমদ মুসালক বড়সলয় ড়িলি োর গসাফায় ড়ফলর
গগে। বেে, ‘এটা একটা রীড়ে মাত্র। ইসোম গোকাে অলিক রীড়েলকই গ্রহণ
কলরলে। আমালদর শাহ পড়রবালরর গশখ আবদুে কালদলরর কালে এটা শুলিড়ে।
ড়েড়ি এ রীড়েলক অনুলমাদি ড়দলয়লেি।’
আহমদ মুসা ঘড়ির ড়দলক োড়কলয় বেে, ‘োক এ প্রসাংগ এখি। আড়ম
উেলে চাই।’
‘িা উেলব গকাোয়। গোমার গহালটলে োকা চেলব িা। আড়ম গহালটলে
গটড়েলফাি কলর ড়দড়ে, গোমার বযাগ সব ড়দলয় োলব ড়কাংবা কামােলক পাোড়ে।
গস ড়গলয় ড়িলয় আসলব।’ বেে সরদার িামাে উড়েি।
‘িা িিাব, গহালটলে োকাই আমার কালির িলে সুড়বধািিক। আড়ম
উড়ে।’ আহমদ মুসা বেে।
‘এখালি গেলক গদখ গকাি অসুড়বধা হয় ড়কিা। অসুড়বধা হলে আড়মই
গোমালক গহালটলে ড়দলয় আসব। আর আড়ম ো বুলঝড়ে, গসটা েড়দ সড়েয হয়,
োহলে গগাটা গবোাংগ শুধু িয় সমগ্র কাোি পাহাি অিলে আমার বাড়ির গচলয়
ড়িরাপদ িায়গা গকাোও গিই।’
আহমদ মুসা গকৌেুহড়ে দৃড়ষ্ট্ ড়িলয় োকাে সরদার িামাে উড়েি
কাোিীর ড়দলক।
হাসে সরদার িামাে উড়েি কাোিী। বেে, ‘েুড়ম গকালহোি কবীর’
পড়রবারলক খুাঁিে িা? আমালদর কড়বোই গসই পড়রবার।’
‘ড়কন্তু বাড়ির গিমলিলট গো ো গেখা গিই?’ বেে আহমদ মুসা।
‘এটা বাড়ির একটা েদ্মলবশ।’ সরদার িামাে উড়েি বেে।
‘গকি?’ ড়িজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
সরদার িামাে উড়েি গম্ভীর হলয় উেে। বেে, ‘গকালহোি কবীর’
পড়রবার েুড়ম োলক ‘ব্ল্যাক ঈগে’ বেে, আমরা োলক মুিালহদীি পাত্তািী
মুভলমন্ট’ বড়ে োর সালে েুি হলয় গগলে। এর পলরই এই েদ্মলবশ সেকণোর
িলে।’

ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস

109

আহমদ মুসার গচালখ-মুলখ ড়বস্ময় ও আিন্দ দুলয়রই প্রকাশ ঘটে। োর
মলি হলো, গস োর ড়মশলির সাফলেযর িার প্রালন্ত গপৌলে গগলে। এই পড়রবার
কাোি গটপাাংলগা োওয়ার রাস্তাও গচলি, ‘ব্ল্যাক ঈগে’গদরও গচলি।
‘আল্লাহর অলশে শুকড়রয়া আদায় করড়ে গে ড়েড়ি এভালব আমালক
আপিালদর মলধয এলি ড়দলয়লেি। এ ড়দিড়ট আমার িীবলির গশ্রষ্ঠ আিলন্দর
ড়দিগুড়ের একড়ট। আড়ম আপিালদর সাহােয চাই।’ আহমদ মুসা বেে।
‘পড়রড়িড়ে গোমার কালে ো শুিোম োলে আমরা গোমালক সাহােয করা
িয় আমালদরই গোমার সাহােয ড়ভক্ষা করা উড়চে ো শাহিাদী েয়িব গোবায়দা
কলরলে। ড়কন্তু এ প্রসাংগ আপােে মুেেবী োক। এখি েুড়ম মুখ-হাে ধুলয় কাপি
গেলি গফ্রশ হলয় িাও। অলিক ড়ভলি গগে েুড়ম।’
বলেই সরদার িামাে উড়েি োকাে আবদুে কালদর কামাে উড়েলির
ড়দলক। বেে, কামাে েুড়ম এাঁলক টয়লেট গদড়খলয় দাও এবাং একপ্রস্ত গপাশাক এলি
দাও। আর গবাি আলয়শা েুড়ম োও উপলরর গগষ্ট্রুলম গবড ও সবড়কেু ড়েক-োক
কলর দাও।
উেে সরদার িামাে উড়েি।
উেে সবাই।
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৫
মাগড়রলবর িামালে ইমামড়ে করে আহমদ মুসা।
িামাে গশে কলরই সরদার িামাে উড়েি আহমদ মুসালক েক্ষয কলর
বেে, ‘মুয়াজ্জাি ভাই আহমদ মুসা, গোমার সালে িরুড়র আোপ আলে। ড়কন্তু
একটু বািালর গেলে হলব আমালক। আড়ম এখড়ি আসড়ে।’
উলে দাাঁিাে সরদার িামাে উড়েি। বেে আলয়শা আড়েয়ালক, ‘আলয়শা
গবাি, েুড়ম এর মলধয চা-টা ড়িলয় এস।’
চলে গগে সরদার িামাে উড়েি।
আহমদ মুসারা সবাই িায়িামাে গেলক গসাফায় ড়ফলর এে।
আহমদ মুসার সামলির গসাফায় বসে আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
পালশ একটু দূলরর গসাফায় বসে আলয়শা আড়েয়া।
বলসই আবদুে কালদর কামাে উড়েি বেে আহমদ মুসলক, ‘স্যার
কুরআি শরীলফ ইহুদী-িাসারালদর বন্ধু ড়হসালব গ্রহণ করলে ড়িলেধ করা হলয়লে,
োর মালি োলদরলক সব সময় শত্রু ড়হসালব গদখলে হলব। এ বযাপালর আপিার
বযাখযা িািার িলে প্রে কলরড়ে।’
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘বন্ধু ও শত্রুোর িীড়ে ড়িণণয় করলে হলব
আে-কুরআি সামড়গ্রকভালব গে িীড়ে ড়িধণারি কলরলে, োর ড়ভড়ত্তলেই ড়সদ্ধান্ত
ড়িলে হলব। গেমি সুরা মালয়দার ৫১ িাং আয়ালে আল্লাহ বলেলেি, ‘‘গহ মুড়মিগণ,
ইয়াহুদী ও খৃষ্ট্ািলদর গোমরা বন্ধুরূলপ গ্রহণ কলরা িা। োরা পরষ্পর বন্ধু।
গোমালদর মলধয গে গকউ োলদর বন্ধরূলপ গ্রহণ করলো গস োলদরই একিি
হলব। আল্লাহ িাড়েম সম্প্রদায়লক সৎপলে পড়রচাড়েে কলরি িা।’’ আল্লাহর এই
ড়িলদণশ এমি সমলয় িাড়িে হলয়ড়েে, েখি েদ্মলবশী মুিাড়ফকরা ইহুদীিাসারালদর সালে েিেন্ত্র কলরড়েে এবাং গকাি েুদ্ধ-পড়রড়িড়েলে োলদর পলক্ষ
গোগদালির েিেন্ত্র কলরড়েে এবাং গকাি েুদ্ধ-পড়রড়িড়েলে োলদর পলক্ষ
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গোগদালির েিেন্ত্র কলরড়েে। মুসেমািলদর েুদ্ধরে প্রড়েপলক্ষর সালে সম্পলকণর
িীড়ে ড়হলসলবই আল্লাহ এই আলদশ কলরলেি। এই পড়রড়িড়েলে এই িীড়ে
অবশ্যই পােিীয়। এই িীড়ে সব সময় সব গক্ষলত্র পােিীয় হলব িা ো আল্লাহ
রাববুে আোড়মিই বলে ড়দলয়লেি। আে-কুরআলির সূরা ‘মুমোহািা’র ৯ িাং
আয়ালে আল্লাহ রাববুে আোড়মি বলেলেি, ‘‘আল্লাহ গকবে োলদর সালে বন্ধুত্ব
করলে ড়িলেধ কলরি, োরা দীলির (ড়বশ্বাস ও ধলমণর) বযাপালর গোমালদর সালে
েুদ্ধ কলরলে, গোমালদর স্বলদশ গেলক বড়হষ্কার কলরলে এবাং গোমালদর বড়হষ্কার
সাহােয কলরলে। োলদর সালে োরা বন্ধুত্ব কলর োরা গো িাড়েম।’’ আল্লাহর এই
আলদলশ গদখা োলে, মুসেমািলদর ধমণ ও ড়বশ্বালসর সালে োরা েুদ্ধ কলরড়ি,
ববড়রো কলরড়ি এবাং েুদ্ধ ও ববড়রোয় সাহােয কলরড়ি, োলদর সালে বন্ধুত্ব করলে
ড়িলেধ করা হয়ড়ি। আর কালরা সালে এবাং গকাি িাড়ের সালে বন্ধুত্ব ও শত্রুোলক
আল্লাহ িায়ী ড়বেয়ও কলরিড়ি। আল্লাহ োয়ারঅ সূরা ‘মুমোহািা’র ৭ আয়ালে
বলেলেি, ‘োলদর সালে গোমালদর শত্রুো রলয়লে সম্ভবে আল্লাহ োলদর ও
গোমালদর মলধয বন্ধুত্ব সৃড়ষ্ট্ কলর গদলবি। আল্লাহ সবণশড়িমাি এবাং আল্লাহ
ক্ষমাশীে ও পরম দয়ােু।’
কো গশে করে আহমদ মুসা। োরপর আবদুে কালদর কামাে উড়েলির
ড়দলক গচলয় বেে, ‘ড়বেয়টা গোমার কালে পড়রষ্কার হলয়লে কামাে?’
‘স্যার িড়টে ড়বেয়টালক আপড়ি খুব সহি কলর বেলেি।’ আবদুে
কালদর কামাে উড়েি বেে।
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘আল্লাহ োর দীিলক োর বান্দালদর িলে
সহি কলরলেি, কড়েি কলরিড়ি। আর আল্লাহ কুরআি িাড়িে কলরলেি ইহুদী
িাসারাসহ সব মানুলের িলে। কারও সালে েুদ্ধমাি পড়রড়িড়ে িা োকলে োর
কালে ইসোলমর দাওয়াে ড়িলয় গেলে হলব। সুেরাাং এ ধরলির সকলের সালে
বন্ধুত্বপূণণ ো স্বাভাড়বক সম্পকণ অবশ্যই রক্ষা করলে হলব।’
‘ড়কন্তু স্যার, সেয ও অসেয গো িন্দ্বমাি। সলেযর শত্রু অসেয এবাং
অসলেযর শত্রু সেয। এ দুলয়র মলধয বন্ধুত্ব সহলোড়গো গো হলে পালর িা।’ বেে
আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
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‘হ্যাাঁ, ড়েকই বলেে, সেয ও অসেয ড়চর িন্দ্বমাি। ড়কন্তু সেযপন্থী ও ড়মেযাপন্থীর িন্দ্ব ড়চরন্তি িয়, শত্রুোও োলদর ড়চরিায়ী িয়। ড়মেযাপন্থী গে গকাি সময়
সেযপন্থী হলয় গেলে পালর। এ েলক্ষ গচষ্ট্া করাও সেয-পন্থীর দাড়য়ত্ব এবাং এিলে
ড়মেযাপন্থীর সালে একটা প্রলয়ািিীয় সম্পকণ োর রাখা প্রলয়ািি। এ সম্পকণ
রক্ষার দাড়ব হলো, ড়মেযাপন্থী শত্রু হলেও সবণাবিায় োর প্রড়ে সুড়বচার করলে
হলব। এই আলদশ আল্লাহ কুরআি শরীলফ সুস্পষ্ট্ভালব ড়দলয়লেি। সূরা মাড়য়দার
৮ আয়ালে ড়েড়ি বেলেি, ‘গকাি সম্প্রদালয়র প্রড়ে ড়বলিে গেি গোমালদরলক
কখিও সুড়বচার বিণলি প্রলরাড়চে িা কলর, সদা সুড়বচার করলব, এটা োকওয়ার
ড়িকটের।’ ধমণ-বণণ, দেমে ড়িড়বণলশলে এই সুড়বচার প্রড়েষ্ঠার ড়িলদণশ ইসোলম
অবশ্য পােিীয় ড়বেয়।
‘আপিার কো বুলঝড়ে স্যার। আপিার কোই ড়েক। ড়কন্তু সেযপন্থী ও
অসেযপন্থীলদর সহাবিাি ও সহলোড়গো খুব কড়েি এবাং খুবই ঝুড়াঁ কপূণণ।
অসেযপন্থীলদর সাংস্পশণ-সাহচালেণ সেযপন্থীলদর কাি ও ড়বশ্বালসও ড়বচুযড়ে
আসলে পালর। ইসোলমর ইড়েহালস এর সাক্ষয েড়িলয় আলে।’ বেে আবদুে
কালদর কামাে উড়েি।
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘গোমালক ধেবাদ আবদুে কালদর কামাে
উড়েি। গোমার আশঙ্কা ড়েক। সেযপন্থীরা জ্ঞাি, বুড়দ্ধ, উলদযাগ, আলয়ািলি দূবণে
হয়, োহলে গোমার আশঙ্কা সেয হলে হলব, ইড়েহাসও এর সাক্ষী। আর
সেযপন্থীরা েড়দ সবণলক্ষলত্র সফে হয়, োহলে গোমার আশঙ্কার উলল্টাটা ঘটলব।
গোমালদর খুব কালের একটা গদলশর দৃষ্ট্ান্ত গদখ। বাাংোলদশ ভারে
উপমহালদলশর একটা অাংশ। ভারলে আটশ বের মুসড়েম শাসি ড়েে এবাং এই
মুসড়েম শাসলির গকন্দ্র ড়েে ড়দেস্নী। শাসলির শড়ি, প্রভাব, প্রড়েপড়ত্ত সবড়কেুর
চুিান্ত প্রদশণড়ি ড়েে গসখালি। মুসড়েম শাসিলকলন্দ্রর আটশ’ বেলরর প্রভাবপ্রড়েপড়ত্ত সলেও ড়দেস্নী ও োর আশ-পালশর অিলে মুসেমািরা সাাংঘাড়েকভালব
সাংখযােড়ঘষ্ট্। মুসড়েম শাসিলকন্দ্র গেলক সবলচলয় দূরবেণী অিলে ড়েে
বাাংোলদশ প্রলদশড়ট। অেচ এই বাাংোলদলশ মুসেমািরা সাংখযাগড়রষ্ঠ। এর কারণ
বাাংোলদলশ প্রভাবশােী রািনিড়েক ও সামড়রক শড়ি ড়েে িা, ফলে উন্নেের
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ধমণীয় ও সাাংিৃড়েক প্রভাব গবড়শ কাি কলরলে। প্রড়েড়ট মানুেই শাড়ন্ত, সম্মাি ও
সমৃড়দ্ধর িীবি চায়। শাসলকর েলোয়ালরর োয়া গেলক অলিক দূলর মুসড়েম
শাসলির একড়ট প্রলদশ বাাংোলদলশ ইসোলমর মহাি অনুসারীরা োলদর কাি,
কো ও চড়রলত্রর মাধযলম আপামর মানুেলদর শাড়ন্ত, সম্মাি ও সমৃড়দ্ধর িীবলির
সন্ধাি ড়দলয়ড়েে। োর ফলেই বাাংোলদলশর সাংখযাগড়রষ্ঠ মানুে ইসোলমর
োয়ােলে আশ্রয় ড়িলয়ড়েে। সুেরাাং উন্নেের ধমণ ও সাংিৃড়ের অনুসারী মানুেলদর
সহাবিালি ভয় করার ড়কেু গিই।’
আবদুে কালদর কামাে উড়েি ও আলয়শা আড়েয়া মন্ত্রমুলগ্ধর মলো কো
শুিড়েে আহমদ মুসার। োলদর ধমণ ইসোলমর এক িেুি রূপ োলদর সামলি
আসলে িীবন্ত হলয়, গে সম্পলকণ োলদর গকাি জ্ঞাি ড়েে িা।
এবার মুখ খুেে আলয়শা আড়েয়া। বেে, ‘ধেবাদ আপিালক স্যার।
প্রেম ড়দি গেলকই আপিার কালে িেুি কো শুিড়ে এবাং সেয ড়হসালব ো
ড়শলরাধােণ হলয় উলেলে।’
আলয়শা আড়েয়া োমলেই আবদুে কালদর কামাে উড়েি বলে উেে,
‘হলেই হলব। োর পড়রচয় সামলি রাখলে এ প্রেও গোমার মলি উেলো িা। োক।
ড়কন্তু...........।’
বলেই কো গশে িা কলর গেলম গগে আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
একটা গঢাক ড়গেে। ড়কেুটা গম্ভীর হলয় উেে োর মুখ। বেে, ‘ড়কন্তু আমীর হাড়বব
হাসাবহ এেটাই উলল্টা বযাখযা কলরি োহলে?’
‘ড়ক িাম বেলে?’ আহমদ মুসা বেে।
‘হাড়বব হাসাবাহ।’ বেে আবদুে কালদর।
‘গক ড়েড়ি? ড়কলসর আমীর ড়েড়ি?’ আহমদ মুসার প্রে।
‘গকি ড়েড়ি আমালদর পাত্তািী মুিালহদীিলদর আমীর!’
‘হাড়বব হাসাবাহ। কেড়দি গেলক োলক গোমরা িাি?’ বেে আহমদ
মুসা।
‘দু’ বের।’ আবদুে কালদর বেে।
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‘দুবের আলগ ড়েড়ি গকাোয় ড়েলেি, ড়ক করলেি?’ ড়িজ্ঞাসা আহমদ
মুসার।

‘ো আমরা িাড়ি িা। োর আরও ঘড়িষ্ঠিিরা োলক িািলে পালরি।
েলব শুলিড়ে, ড়েড়ি িামণািীলে বসবাসকারী একড়ট োই মুসড়েম পড়রবালরর
সন্তাি। ড়েড়ি আে আিহালর গেখা-পিা কলরলেি। ড়েড়ি োত্রিীবি গেলকই
ড়মশিারী চড়রলত্রর। গশকি সন্ধালি ড়েড়ি োইেযালন্ড আলসি এবাং িাড়ের দুঃসময়
গদলখ োলদর সালে োকার ড়সদ্ধান্ত গিি।’ োমে আবদুে কালদর।
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘িামণািীলে গো িয়ই, গকাি গদলশই গকাি
মুসড়েলমর িাম এমি হয় িা। ‘হাসাবাহ’ শব্দড়ট ড়হব্রু, আরবী িয়। ‘হাড়বব’ শব্দড়ট
আরবী বলট, ড়কন্তু আরবী ইহুদীরা এই িাম বযবহার কলর োলক। এখি বে,
গোকড়ট ‘োই’ গচহারার?’
‘ড়ি িা। োর গচহারা আরবীলদর মলো। শুলিড়ে, োর আববা োই হলেও
, মা আরবী। এ কারলণই োর আরবী গচহারা।’ বেে আবদুে কালদর।
‘আবদুে কালদর, গোকড়ট ইহুদী। গোমার মািলে কষ্ট্ হলব, ড়কন্তু ড়েড়ি
ইহুদী হলে েলবই আি োইেযালন্ড ো ঘটলে, োর সালে গোমার আমীর হাড়বব
হাসাবাহর সম্পকণ দাাঁি করালিা োয়। হাড়বব হাসাবাহ গকাোয়...........।’
কো গশে করলে পারলো িা আহমদ মুসা। দরিায় িক হলো।
আহমদ মুসা োমে।
‘দাদািাি এলসলেি।’ বলে আবদুে কালদর উলে গগে দরিা খুলে
গদবার িলে।
দরিা খুলে ড়দে আবদুে কালদর।
দাদালক সাোম ড়দলয় স্বাগে িািাে।
োর দাদা সরদার িামাে উড়েি গভেলর প্রলবশ করলো। আবদুে
কালদর দরিা বন্ধ করলে ড়গলয় সামলি গচাখ পিলেই গদখে ড়িলচ উপেযকার
ড়দক গেলক একিি গোক োর বাড়ির রাস্তা ধলর উপলর উলে আসলে।
‘গক আসলে’ এই গকৌেূহে ড়িলয় দাাঁড়িলয় পিে আবদুে কালদর।
গোকড়ট আরও সামলি এড়গলয় এে।
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গচহারায় গচাখ পিলেই চমলক উেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
গোকড়ট ‘সাবাে গসাোয়মাি’। একিি োই মুসড়েম। গস গবোাং এোকায়
‘মুিালহদীি পাত্তািী মুভলমন্ট’ ওরলফ ‘ব্ল্যাক ঈগে’-এর গিো হাড়বব হাসাবাহর
প্রড়েড়িড়ধ ড়হলসলব দাড়য়ত্ব পােি করলেি। প্রলেযক এোকায় এমি ড়বলশে গোক
রলয়লে। মলি করা হয়, এরা গগাপি গগড়রো ইউড়িলটর সদস্য। এরা খুবই
পাওয়ার ফুে। োলদর বাড়িলে গস কলয়কবার এলসলে।
আবদুে কালদর গভেলর েুলট ড়গলয় োর দাদালক বেে, ‘দাদা, সাবাে
গসাোয়মাি আসলেি।’
‘সাবাে গসাোয়মাি? ভালো। খুব ভালো কড়রেকমণা গোক। ড়িলয় এস।’
বলেই হোৎ সরদার িামাে উড়েি ড়বমেণ হলয় পিে। োকাে আহমদ মুসার
ড়দলক। বেে, ‘গকাি অসুড়বধা গিই গো?’
সাবাে গসাোয়মাি িামটা শুলিই চমলক উলেড়েে আহমদ মুসা। িামটা
শুলিই বুলঝড়েে ওটা ইহুদী িাম। িামটা শুলি ভ্রুটাও কুড়িে হলয় উলেড়েে আহমদ
মুসার। গস ড়ক গিলি-শুলি আসলে? ড়কন্তু ো সম্ভব বলে মলি হলে িা। আহমদ
মুসা োর উলেলশ্যর কো কারও কালে বলেড়ি। বেে, ‘গকাি অসুড়বধা গিই।’
‘আড়ম ড়িলয় আসড়ে ড়গলয়’ বলে আবদুে কালদর কামাে উড়েি েুলট
গগে।
আবদুে কালদর কামাে উড়েি বারান্দায় ড়গলয় দাাঁড়িলয়ড়েে।
সাবাে গসাোয়মাি এে।
আবদুে কালদর কামাে উড়েি োলক সাোম ড়দে। সাবাে গসাোয়মাি
সাোম ড়িলয় বেে, ‘গোমালদর বাসায় গে গমহমাি এলসড়েলেি, ড়েড়ি আলেি?’
‘আলেি।’ বেে আবদুে কালদর।
‘চে।’ বলে দ্রুে উলে এে বারান্দায়।
গোকড়ট বারান্দায় উলে আসলেই আবদুে কালদর কামাে উড়েি গদখে
সাবাে গসাোয়মাি গোকড়ট োর গপেলিই। ডাি হােড়ট োর পলকলট।
েড়য়াং রুলম প্রলবশ করে োরা।
আহমদ মুসাসহ অে সবাই উলে দাাঁিাে।
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আবদুে কালদর কামাে উড়েি গমহমাি সাবাে গসাোয়মািলক বসলে
বোর িলে োর ড়দলক োড়কলয়ড়েে। োড়কলয়ই চমলক উেে সাবাে
গসাোয়মালির হালে ড়রভেবার গদলখ।
সাবাে গসাোয়মাি আহমদ মুসালক একিির গদলখই পলকট গেলক
ড়রভেবার সলমে হাে গবর কলর এলিড়েে এবাং ড়রভেবার েুলেড়েে আহমদ
মুসালক েক্ষয কলর।
সাবাে গসাোয়মালির হালের ড়রভেবার সরদার িামাে উড়েি ও
আলয়শা আড়েয়া দুিলিই গদখলে গপলয়ড়েে। োলদর গচালখ আোংক।
ড়বমূঢ়ভাব আবদুে কালদর কামাে উড়েলিরও।
আহমদ মুসার ড়দলক ড়রভেবার েুলেই গস ড়চৎকার কলর উেে, ‘গসড়দি
মসড়িলদই গোমালক ড়চিলে গপলরড়ে েুড়ম আহমদ মুসা। গদখামাত্র গুেীর ড়িলদণশ
গোমালক। ড়কন্তু ড়িড়শ্চে হবার িলে একটু অলপক্ষা কলরড়ে। আি গোমার ফলটা
গপলয়ড়ে। কলয়কড়দি িীবি গবড়শ গপলে। আি গোমার ড়দি গশে।’
কো গশে হবার আলগই োর ড়রভেবার গেলক গুেী গবড়রলয় এে।
আহমদ মুসার দুলচাখ ড়িরভালব ড়িবদ্ধ ড়েে সাবাে গসাোয়মাি গোকড়টর
েিণড়ির ড়দলক। আর োর ডাি হাে গসাঁলট ড়েে পলকলটর সালে।
সাবাে গসাোয়মালির েিণড়ি ড়িগালর গচলপ বসার সাংলগ সাংলগই ড়িলির
মাো গপেি ড়দলক েুাঁলি ড়দলয় ড়েটলক পলিড়েে গসাফার উপর এবাং এই ফাাঁলক
পলকট গেলক গবর কলর ড়িলয়ড়েে ড়রভেবার। ড়পে ড়দলয় গসাফা স্পশণ করলেই
হালে েুলে গিয়া ড়রভেবার গেলক পর পর দুড়ট গুেী কলরড়েে আহমদ মুসা।
সাবাে গসাোয়মাি োর প্রেম গুেীলক বযেণ হলে গদলখ িেুি টালগণলট
ড়রভেবার িাড়মলয় ড়িলে োড়েে। ড়কন্তু গস সমলয়ই আহমদ মুসার প্রেম গুেী এলস
ড়বদ্ধ হলো োর হালে। হালের ড়রভেবার ড়েটলক পলি গগে। আহে হালের প্রড়ে
গকাি ভ্রুক্ষক্ষপ িা কলর সাবাে গসাোয়মাি োর বাম হাে বাম পলকলটর ড়দলক
ড়িলয় োড়েে। ড়কন্তু োর আলগই আহমদ মুসার ড়িেীয় গুেী এলস ড়বদ্ধ করে
সাবাে গসাোয়মালির বাম বুক।
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গমলঝর উপর ঢলে পলি গগে সাবাে গসাোয়মালির গদহ। ঢলে পলি বুক
গচলপ ধলর গস ড়চৎকার কলর বেে, ‘আমালক মারলেও েুড়ম পাোলে পারলব িা
এখাি গেলক আহমদ মুসা। আড়ম একা আড়সড়ি। ড়িলহাভা অবশ্যই গোমালক শাড়স্ত
গদলবি।’
কো গশে হওয়ার সালে সালেই গস মৃেযু র গকালে ঢলে পিে। গশে
বাকযটা সাবাে গসাোয়মাি ড়হব্রু ভাোয় বেে।
সাবাে গসাোয়মালির পলকলটর গমাবাইে গবলি উেে এই সময়।
আহমদ মুসা উলে দ্রুে েুলট ড়গলয় োর পলকট গেলক গমাবাইে গবর
করে। ড়িশ্চয়ই সাবাে গসাোয়মালির গকাি সােীর গটড়েলফাি হলব। োর গশে
কো েড়দ সড়েয হয়, োহলে আলশ-পালশ গকাোও গেলক ওরা গটড়েলফাি কলরলে।
হয়লো গুেীর শব্দও ওরা শুিলে গপলয়লে।
আহমদ মুসা গমাবাইে েুলে ড়িলয় েেটা পারা োয় সাবাে গসাোয়মালির
কণ্ঠ িকে কলর বেে, ‘হ্যালো।’
ওপার গেলক গক একিি বেে, ‘সাবা, গুেী-লগাোর শব্দ গপোম। েুড়ম
ড়েক আে?’ ওপালরর কলণ্ঠ উলিগ।
‘আড়ম আহে। শয়োিটা আমালক দুড়ট গুেী কলরলে। গোমরা এস।
ড়িলহাভা আমালদর সাহােয করুি।’
গবদিাকাের আেণকলণ্ঠ কোগুলো বেে আহমদ মুসা। োর কণ্ঠ
অলিকটাই সাবাে গসাোয়মালির মলো গশািাে। গশে বাকযটা আহমদ মুসাও
ড়হব্রু ভাোয় বেে। কণ্ঠটা সাবাে গসাোয়মালিরই এ ড়বশ্বাস ড়িড়শ্চে করার িে
ড়হব্রু ভাো বযবহার করে।
আহমদ মুসা সাবাে গসাোয়মালির সােীলদর সবাইলক সামলি আিলে
চায়। এ িলেই গস সাবাে গসাোয়মালির আহে হওয়ার খবরটা ওলদর িািাে,
োলে োলক উদ্ধার করলে ওরা সবাই েুলট আলস।
‘েুড়ম গকাোয়?’ ওপার গেলক ড়িলজ্ঞস করে।
‘আড়ম বারান্দার ড়সাঁড়ির আিালে।’
‘েুড়ম অলপক্ষা কর। আমরা আসড়ে।’
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কো গশে হওয়ার সালে সালে ওপার গেলক গমাবাইে বন্ধ হওয়ার শব্দ
এে।
আহমদ মুসা গমাবাইে বন্ধ কলর পলকলট গরলখ ড়দলে ড়দলে আবদুে
কালদর কামাে উড়েিলক েক্ষয কলর বেে, ‘এর োশটা বারান্দার ড়সাঁড়ির আিালে
গেস ড়দলয় গরলখ আড়স।’
বলেই আহমদ মুসা সাবাে গসাোয়মালির োশড়ট পাাঁিালকাো কলর েুলে
ড়িে।
সরদার িামাে উড়েি, আবদুে কালদর কামাে উড়েি ও আলয়শা
আড়েয়া সবাই রালিযে আোংক-উলিগ ড়িলয় পােলরর মূড়েণর মে ড়িশ্চয়
দাাঁড়িলয়ড়েে। ড়কেুক্ষণ আলগ গে আহমদ মুসার মৃেযু োলদর কালে অবধাড়রে মলি
হলয়ড়েে, গসই আহমদ মুসা দৃশ্যপট পালল্ট ড়দে। এ ড়সলিমার গকাি দৃশ্য িয়।
ড়িদারুণ এক বাস্তবো।
আহমদ মুসার কোয় সড়ম্বে ড়ফলর গপে আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
বেে দ্রুে কলণ্ঠ, ‘স্যার োশটা ওখালি আড়ম ড়িলে চাই।’
‘বি ভাই োকলে গোট ভাই এসব কলর িা।’ বেে হাড়স মুলখ আহমদ
মুসা।
‘বুঝোম, সাবাে গসাোয়মালির সােীরা আসলে। ড়িশ্চয় ওরা শুধু োশ
ড়িলয় চলে োলব িা!’ বেে সরদার িামাে উড়েি।
‘অবশ্যই িিাব। ওরা সামিা সামড়ি েিাইলয় আসুক। এিলেই ওলদর
এভালব গডলকড়ে। এলে আমালদর সুড়বধা হলব। আমরা ওলদর িািব, ড়কন্তু ওরা
আমালদর িািলব িা। ো িা হলে ওরা আমালদ রিািে, ওলদর ড়শকার হোম
আমরা। ওলদর আমরা িািলে পারোম িা।’ আহমদ মুসা বেে।
ড়বমুগ্ধ ভাব ফুলট উেে সরদার িামাে উড়েলির গগাটা গচহারায়। বেে,
‘ধেবাদ আহমদ মুসা। আল্লাহর হািার গশাকর। আগুলির মে গরম পড়রলবলশও
গোমার মাো এে োন্ডা োলক। মুহূলেণর মলধয এমিভালব ড়িখুাঁে ড়চন্তা েুড়ম করলে
পার!’
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আহমদ মুসা সরদার িামাে উড়েলির দু’একটা কো শুলিই োশ ড়িলয়
চেলে শুরু কলরড়েে।
আহমদ মুসার ড়পেু ড়িলয় আবদুে কালদর ঘর গেলক গবড়রলয় গগে।
আলয়শা আড়েয়া েুলট এলস োর দাদার হাে ধলর বেে, ‘সাবাে
গসাোয়মালির সােীরা ড়ক অলিক?’
‘হলে পালর। আড়ম িাড়ি িা। ড়কন্তু গভব িা। আল্লাহর কালে সাংখযা বি
িয়। আর আহমদ মুসা আল্লাহর ড়ক ধরলির বসড়িক, োলো ইড়েমলধযই বুলঝ গগে
ড়িশ্চয়।’
বলেই সরদার িামাে উড়েি হাাঁটলে শুরু কলর বেে, ‘এস, বাইলর ড়গলয়
গদড়খ। শয়োিরা ড়কন্তু এখড়ি এলস গেলে পালর।’
আলয়শা আড়েয়াও দাদার ড়পেলি হাাঁটলে শুরু করে।
আহমদ মুসা বারান্দায় ড়সাঁড়ির মুলখ দাাঁড়িলয় আলে।
সাবাে গসাোয়মালির োশলক গস ইড়েমলধযই ড়িলচ ড়সাঁড়ির পালশ গরলখ
এলসলে।
আহমদ মুসার একটু গপেলি দাাঁড়িলয় আলে আবদুে কালদর কামাে
উড়েি।
সরদার িামাে উড়েি ও আলয়শা আড়েয়া ড়গলয় দাাঁিাে আবদুে কালদর
কামাে উড়েলির গপেলি। োলদর সবার গচালখ-মুলখ উলিগ।
আহমদ মুসা োর হালের গমাবাইে িীলির ড়দলক োড়কলয়ড়েে। এই
গমাবাইেটাই গপলয়ড়েে গস সাবাে গসাোয়মালির পলকট গেলক। আহমদ মুসার
গচালখ-মুলখ ড়িড়শ্চন্ত ভাব।
ড়কন্তু অড়ির হলয় উলেলে সরদার িামাে উড়েি ও অে সবাই।
সরদার িামাে উড়েি বলেই গফেে, ‘ভাই আহমদ মুসা, এই মুি
িায়গায় আমালদর দাাঁিালিা ড়েক হলে িা। ওলদর গচাখ এ ড়দলকই। ওলদর
কলয়কিিলক গদখা োলে। ওরা ধীলর ধীলর এড়দলক এগুলে।’
‘এড়দলক গচাখ আলে ড়েকই, ড়কন্তু ওরা এড়দক ড়দলয় আক্রমণ করলব িা।
গচালখর সামলি এভালব আসাই োর প্রমাণ।’
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‘োর মালি?’ বেে সরদার িামাে উড়েি। োর কলণ্ঠ ড়বস্ময়।
‘োর মালি ওরা আমালদর গপেি ড়দক ড়দলয় আক্রমণ করলব।’ বেে
আহমদ মুসা।
‘বুলঝড়ে। োহলে চে ওড়দলক গদড়খ।’ বেে সরদার িামাে উড়েি।
‘গপেলি ড়ক দরিা আলে?’
‘আলে। গভের গেলক োোবন্ধ।’
‘োো আি গকাি বাধা িয়।’ বলেই আহমদ মুসা ঘুলর দাাঁড়িলয় বেে,
‘আপিারা এখালি দাাঁিাি। আড়ম ওড়দলক গদড়খ।’
আহমদ মুসা গভেলর োবার িলে পা বাড়িলয়ড়েে। সরদার িামাে
উড়েি ড়িলজ্ঞস করে, ‘শত্রু েড়দ গপেি গেলক আলস, োহলে আমালদর এখালি
োকা গকি?’
েমলক দাাঁিাে আহমদ মুসা। মুখ ড়ফড়রলয় বেে, ‘ওরা োলে বুঝলে পালর
গপেলি আমালদর গকাি সেকণো গিই, গচাখ গিই। োহলে ওরা ড়িড়শ্চলন্ত গপেি
ড়দক গেলক আসলে পালর।’
‘আমরা বুলঝড়ে ধেবাদ স্যার।’ হাড়স মুলখ এক সালে বলে উেে,
আবদুে কালদর কামাে উড়েি এবাং আলয়শা আড়েয়া।
‘আেহামদুড়েল্লাহ।’ বলে আহমদ মুসা দ্রুে পালয় ঢুলক গগে গভেলর।

সাবাে গসাোয়মালির সালে কো গশে কলরই দাড়িলয়ে দালিশ গমাবাইে
পলকলট গফলে বেে, ‘সাবাে গসাোয়মাি আহে। এখড়ি আমালদর মুভ করা
দরকার।’
‘োহলে গো সাবাে গসাোয়মালির সলন্দহ ড়েক। গোকড়ট আহমদ
মুসাই।’ বেে দাড়িলয়ে দালিলশর পালশ দাাঁিালিা ড়মকাইে বমিাক।
দাড়িলয়ে দালিশ এবাং োর সহকারী ড়মকাইে বমিাক আরও কলয়কিি
আিই গবোাংলগ এলস গপৌলেলে। সাবাে গসাোয়মালির পাোলিা েড়ব গদলখ
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গোকড়ট গে আহমদ মুসা ো ড়িড়শ্চে করার পরই কাোি গটপাাংলগা গেলক এলদর
পাোলিা হলয়লে। পাোলিা হলয়লে আহমদ মুসালক বন্দী করার িলে িয়, গদখা
মাত্র হেযা করার িলে।
সাবাে গসাোয়মাি আহমদ মুসালক সব সময় গচালখ গচালখই গরলখড়েে।
আহমদ মুসা েখি সরদার িামাে উড়েলির বাড়িলে প্রলবশ কলর, েখি ড়িলচ
রাস্তায় দাাঁড়িলয়ড়েে সাবাে গসাোয়মাি। এ সময়ই এলস গপৌলে দাড়িলয়ে
দালিশরা। গমাবাইলে গোগালোগ হলে সাবাে গসাোয়মাি োলদরলক গোলকশাি
িাড়িলয় এখালিই গডলক পাোয়। দাড়িলয়ে দালিশ ও ড়মকাইে বমিাক আরও
পাাঁচিি সােীসহ গসখালি এলস গপৌোয়।
এলসই দাড়িলয়ে দালিশ সাবাে গসাোয়মািলক প্রে কলর, ‘সরদার
িামাে উড়েিরা গো আমালদর গোক। আহমদ মুসা গসখালি গকি?’
‘আড়ম গদলখড়ে বৃড়ষ্ট্র োিা গখলয় গস প্রেলম োলদর বাড়ি সামলি গপলয়
গসখালি উলেলে। সরদার িামাে উড়েলির সালে গে িুমার িামালে োর পড়রচয়
হলয়লে, ড়কন্তু এ কয়ড়দি গস আলসড়ি এ বাড়িলে।’ বলেড়েে সাবাে গসাোয়মাি।
‘আো বুঝোম। এখি বেুি, আপড়ি ড়কেু করণীয় ড়চন্তা করলেি ড়কিা।’
বলে দাড়িলয়ে দালিশ।
‘হ্যাাঁ, আমালদর এখিই ওখালি োওয়া উড়চে। ড়কন্তু এক সালে োওয়া
োলব িা। আহমদ মুসা সলন্দহ করলে পালর। আড়ম..........।’
সাবাে গসাোয়মালির কোর মাঝখালি কো বলে ওলে দাড়িলয়ে
দালিশ। গেলম োয় সাবাে গসাোয়মাি।
দাড়িলয়ে দালিশ বলে, ‘ড়েক বলেলেি ড়ম. সাবাে গসাোয়মাি। আহমদ
মুসালক সলন্দহ করলে গদয়া োলব িা। গস অেযন্ত ড়বপজ্জিক। আগাম সলন্দহ
করলে োলক বালগ আিা োলব িা।’
‘হ্যাাঁ, োই আড়ম ভাবড়ে, আলগ বাড়িটা গঘরাও কলর গফেলে হলব, োলে
োর পাোবার পে বন্ধ হয়। োরপর প্রেলম আড়ম একাই োব মলি করড়ে। আড়ম
ওলদর সবার পড়রড়চে এবাং এখালিই োড়ক বলে গকউ ড়কেু ভাবলব িা। এই
অবিায় অেড়কণলে গুেী কলর হেযা করা আমার পলক্ষ সহি হলব। প্রেম দশণলি
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আড়ম এই গচষ্ট্াই করব। আমার গচষ্ট্া েড়দ বযেণ হয়, োহলে গোমালদর গমাবাইে
করব, োও িা পারলে ওয়াম বাটি গপ্রস ড়সলষ্ট্লম আড়ম ড়মসকে গদব।’ বলেড়েে
সাবাে গসাোয়মাি।
এসব কো সামলি এলস ড়গলয়ড়েে দাড়িলয়ে দালিলশর। ড়মকাইে
বমিালকর কোর িবালব গস বেে, ‘হ্যাাঁ, আহমদ মুসা িা হলে গুেী করার দরকার
গিই।’
কো গশে কলরই দাড়িলয়ে দালিশ গমাবাইে েুলে একটা কে করে।
বেে, ‘গোমরা ড়েি িি বাড়ির সামলি োক। অস্ত্র বাড়গলয় খুব ধীলর ধীলর বাড়ির
ড়দলক আগাও। োলে োলদর সব মলিালোগ গোমালদর ড়দলক ড়িবদ্ধ োলক। গে
েরলফরই গহাক গুেীর শব্দ গশািার পর গোমরা বাড়িলে প্রলবশ করলব।’
গমাবাইে বন্ধ কলর পলকলট গরলখই বেে দাড়িলয়ে দালিশ, ‘চে আমরা
গপেি ড়দক ড়দলয় বাড়িলে ঢুকব।’
সরদার িামাে উড়েলির বাড়িটার গপেলির ড়দকটায় ফলের বাগাি।
গোট-বি অলিক গাে। বি গালের ড়বড়ভন্ন ধরলির আগাো।
গাে-গােিার আিাে ড়িলয় োরা বাড়ির গপেলির পালশ ড়গলয় গপৌেে।
বাড়ির গকাি পালশ বা গপেলি গকাোও চাকর-বাকরলদর োোয়াে ও মাে-পত্র
আিা-লিয়ার িে একটা দরিা োকলবই, এটা োরা ধলরই ড়িলয়ড়েে।
োরা গপলয় গগে দরিা। পুরু ড়ষ্ট্েশীলটর বি দরিা।
ড়ডড়িটাে েক। গভের গেলক বন্ধ করা।
দাড়িলয়ে দালিশ পলকট গেলক েযাসার বীম কাটার গবর কলর দরিার
েক এড়রয়া গগাটাটাই গকলট গফেে। খলস পিে কাটা অাংশটা। বেড়র হলো গটড়িস
বে আয়েলির একটা ড়েদ্র। দরিাও একটু িলি উলে ড়কড়িে গপেলি সলর গগে।
হোৎ একটা অবযাহে োড়ন্ত্রক শব্দ কালি এে দাড়িলয়ে দালিলশর।
দরিায় সৃষ্ট্ ফাাঁক ড়দলয় উাঁড়ক ড়দে দাড়িলয়ে দালিশ। শুিলে গপে অবযাহে
অযাোমণ বািার শব্দ। গদখে গভেলরর ঘরটা আলোড়কে। ঘলর গকউ গিই।
বুলঝ ড়িলয়ড়েে দাড়িলয়ে গে ড়ডড়িটাে েলকর সালে এোমণ সাংলোগ ড়েে।
ড়ডড়িটাে েকটা আিেক হলেও এোলমণর সালে সাংলোগ ড়বড়েন্ন হয়ড়ি।
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দাড়িলয়ে দালিশ োিাোড়ি দরিা গেলে গভেলর প্রলবশ করে। গদখে
গকলট গফো ড়ডড়িটাে েকড়ট দরিার পালশর গদয়ালে একটা োলর ঝুেলে। োরড়ট
ড়েলি গফেে গস।
গেলম গগে এোমণ।
দাড়িলয়ে দালিলশর সাংলগ সাংলগ অে সবাই প্রলবশ করে গভেলর।
গভেরটা গকাি ঘর িয়, আয়োকার একটা পযালসি।
এোমণ োমলেও আোংক কালটড়ি দাড়িলয়ে দালিলশর। এোমণ গবলিলে
োর অেণই হলো প্রড়েপলক্ষর কালে োলদর আগমলির কো গঘােণা হলয় গগলে।
অেএব শত্রুলদর অেলক্ষ গপেি ড়দক গেলক ড়িরাপদ আক্রমলণর গে ড়চন্তা োরা
কলরড়েে, ো ভন্ডুে হলয় গগে।
পযালসিড়টর সামলি ড়েি ধালপর একটা ড়সাঁড়ি। ড়সাঁড়ির মাোয় একটা বি
গখাো দরিা। দরিার ওপারটাও আলোড়কে।
ড়কেুক্ষণ ড়ির দাাঁড়িলয় োকার পর দাড়িলয়ে দালিশ আলস্ত আলস্ত ড়সাঁড়ির
ড়দলক এগুলে শুরু করে। হোৎ সামলি গেলক পালয়র শব্দ শুিলে গপলয়ই দাড়িলয়ে
দালিশ েুলট ড়গলয় ড়সাঁড়ির পালশ দু’ফুট উাঁচু গদয়াে গসাঁলট হামাগুড়ি গদয়ার মে
কলর বসে। োর সালের অেরাও এভালব ড়গলয় গদয়ালের আশ্রয় ড়িে।
এোিা োলদর েুকালিার গকাি িায়গা ড়েে িা। েুকালিার িলে এটা
গমালটও ভাে িায়গা িা হলেও গে বা োরা আসলে প্রেলমই োলদর দৃড়ষ্ট্লে পিা
গেলক গবাঁলচ োলব। োর উপর গদখার িলে োরা ড়িশ্চয় ড়সাঁড়ি পেণন্ত আসলব।
আসলেই গস বা োরা োলদর হ্যান্ড গমড়শিগালির আওোয় এলস োলব।
পালয়র শব্দ হোৎ বন্ধ হলয় োওয়ায় এই ভাবিা দাড়িলয়ে দালিলশর
গেলম গগে।
গস সেকণ হলয় উেে। োহলে ওরা ড়িশ্চয় গখাো দরিা গদখলে গপলয়লে।
আমরা গভেলর প্রলবশ কলরড়ে, এটাও ড়িশ্চয় োরা সলন্দহ কলরলে।
এই ড়চন্তা গশে হবার আলগই অলিকগুলো পালয়র শব্দ গভলস এে
দাড়িলয়ে দালিলশর কালি। পালয়র শব্দগুলো দরিার কাোকাড়ে আসলেই একটা
শি চাপা কণ্ঠ ড়চৎকার কলর উেে, ‘সামলি এক পাও িয়, দাাঁিাি আপিারা।’
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ঘটিাটা বুঝলে দাড়িলয়ে দালিলশর মুহূেও
ণ গদড়র হলো িা। আলগ োর
পালয়র শব্দ শুলিড়েে, গস ড়িশ্চয়ই োলদর আগমি গটর গপলয় দরিার আিালে
েুড়কলয় অলপক্ষা করড়েে। এই সময় বাড়ির অেরা এলস গপৌলেলে। প্রেম গোকড়ট
আহমদ মুসা হবার সম্ভাবিাই গবড়শ।
এসব কো দাড়িলয়ে দালিলশর মাোয় ড়বদুযলের মে মুহূলেণই গখলে
গগে। এখি োর ড়ক করা দরকার োও মাোয় এলস ড়গলয়ড়েে। োলদর কো বো
ও দাাঁিালিার সুলোগটালক গ্রহণ করলে হলব। দাড়িলয়ে দালিশ ড়রভেবার বাড়গলয়
আিাে গেলক োড়ফলয় গবর হলয় এলস দাাঁড়িলয়ই ড়রভেবালরর টালগণট ড়েক করলে
গগে।
ড়কন্তু গদখে আহমদ মুসার বাম হাে েখি দু’িিলক গেলে গমলঝয় গফলে
ড়দলে, েখি োর ডাি হালের গমড়শি ড়রভেবার োর েলক্ষ আলগই উলে এলসলে।
দাড়িলয়ে দালিলশর টালগণলট ড়ির হবার আলগই আহমদ মুসার
ড়রভেবালরর পর পর দু’ড়ট গুেী এলস োর মাো ও বুকলক ড়বদ্ধ করে।
দাড়িলয়ে দালিলশর গপেলি অেরাও োর সালেই গবড়রলয় এলসড়েে।
োরাও আহমদ মুসার গুেী বৃড়ষ্ট্র মুলখ ড়গলয় পিে। ডাি ড়দলক গশে প্রালন্ত এলস
দাাঁিালিা একিিই শুধু গুেী করার সুলোগ গপে। ড়কন্তু োর ডাি হালের গমড়শি
ড়রভেবালরর গুেী দরিার সালে োর গকৌড়ণক অবিালির কারলণ অড়ধকাাংশই
দরিায় ড়গলয় ড়বদ্ধ হলো। দরিালক পাশ কাড়টলয় কলয়কড়ট গুেীই শুধু আহমদ
মুসার ড়দলক েুলট গেলে পারে। োর একড়ট ড়গলয় আহমদ মুসার বাম বাহু ড়বদ্ধ
করে। ড়কন্তু গোকড়ট টালগণট এডিাষ্ট্ করার ড়িেীয় সুলোগ গপে িা। োর আলগই
আহমদ মুসার বৃড়ষ্ট্র মে েুলট আসা গুেীর ড়শকার হলো।
আহমদ মুসা কলয়ক ধাপ এড়গলয় এলস দরিার দু’পালশ োড়কলয় গদখে
আর গকউ গিই।
গমলঝর উপর পলি োওয়া সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর
কামাে উড়েি উলে বলসলে। আলয়শা আড়েয়াও েুলট ঘলর প্রলবশ কলরড়েে।
আহমদ মুসার বাহু গেলক রি ঝরলে গদলখ গস আোংড়কে হলয় েুলট এলস বাহু
ধলর বেে, ‘স্যার আপড়ি আহে। আর গকাোও গুেী োলগড়ি গো?’
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আহমদ মুসার িির েখি বাইলরর ড়দলক। ড়েিিি েুলট আসলে ঘলরর
ড়দলক। আহমদ মুসা আলয়শা আড়েয়ালক গিালর পালশর ড়দলক গেলে ড়দলয় োফ
ড়দলয় ঘলরর পূবণ প্রালন্ত গমলঝর উপর ঝাাঁড়পলয় পলিই গুেী শুরু করে ঐ ড়েিিিলক
েক্ষয কলে।
ওরা ড়েিিি প্রেলম আহমদ মুসালক গদখলে পায়ড়ি। েখি গদখলে
গপলয়লে, েখি আহমদ মুসার গুেী বেণণ শুরু হলয় গগলে। আক্রমণ ড়কাংবা
আত্মরক্ষার িলে ওরা গকাি ড়কেুর আিাে গিবার সুলোগ গপে িা।
ওরা ড়েিিিই অসহায়ভালব মৃেযু লক আড়োংগণ করে।
আর কাউলক িা গদলখ আহমদ মুসা গপেি ড়ফরে। আলয়শা আড়েয়া ও
সরদার িামাে উড়েিলদর েক্ষয কলর বেে, ‘স্যড়র আপিালদর ধাক্কা ড়দলে
হলয়লে। আঘাে পািড়ি গো!’
‘আপড়ি ড়িলি গুেীড়বদ্ধ হলয় এই কো বেলেি, আপড়ি ঐ ধাক্কাটুকু িা
ড়দলে গো ওরা িা মলর আমরাই োলদর আলগ মরোম।’ বেে আলয়শা আড়েয়া।
সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদরও আহমদ মুসার পালশ দাাঁিাে।
সরদার িামাে উড়েি বেে, ‘আল্লাহর গশাকর আহমদ মুসা, ড়েক সমলয় েুড়ম
এলস পলি সাক্ষাে মৃেযু গেলক আমালদর বাাঁড়চলয়ে।’
‘আপিালদর ওখালি গরলখ এলসড়েোম। আপিারা এভালব এলস ড়েক
কলরিড়ি।’ বেে আহমদ মুসা।
‘ড়বপদ এোমণ শুলি আমরা সব ভুলে ড়গলয়ড়েোম। েুড়ম ড়বপলদ পলিে
ড়কিা এ ভয়ও আমালদর গপলয় বলস। ড়কন্তু েুড়ম দরিার আিালে ড়ক করড়েলে?’
বেে সরদার িামাে উড়েি।
‘এোমণ শুলিই আড়ম দ্রুে এড়দলক আড়স। োর আলগই ওরা গভেলর
প্রলবশ কলরলে। আড়ম বাইলরর দরিা গখাো গদড়খ। আড়ম দরিার আিালে োই
েুকালিা িাি গেলক ওলদর আরও গভেলর এড়গলয় আিার িলে োলে ওরা
আমালক গদখলে পাওয়ার আলগই আমার গুেীর আওোয় আলস।’
‘আমরা দুঃড়খে আহমদ মুসা। এভালব আসাটা আমালদরলক ড়বপলদ
গফলেড়েে। গোমালকও ড়বপলদ গফলেড়েে।’ বেে িামাে উড়েি।
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‘এখি গকাি কো িয় দাদা। উড়ি আহে। চেুি গভেলর। ওলক
হাসপাোলেও ড়িলে হলে পালর। আসুি, আড়ম ডািারলক গটড়েলফাি করলে
োড়ে।’ বেে আলয়শা আড়েয়া।
বলেই েুট ড়দলয়ড়েে আলয়শা আড়েয়া।
‘োম আলয়শা। আলগই ডািার িয়। গদড়খ আহে িািটা। গুেী গভেলর
িাও োকলে পালর। গোট-খাট আঘালের বযবিা আড়মই করলে পারব।’ বেে
আহমদ মুসা।
‘আমারও িাড়সণাং গিড়িাং আলে স্যার।’ বেে আলয়শা আড়েয়া।
‘আড়মও ভাে ফাষ্ট্ এইড িাড়ি।’ বেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
‘আড়মও িাড়ি।’ হাসলে হাসলে বেে আহমদ মুসা।
আহমদ মুসার হাড়স ও রড়সকোপূণণ কোয় সবাই ড়বড়স্মে হলয় োকাে
আহমদ মুসার ড়দলক। বেে আলয়শা আড়েয়া, ‘স্যার মলি হলে আপিার ড়কেুই
হয়ড়ি। হাড়স-রড়সকো দূলর োক, আমরা হলে আোংক-আেণিালদই ডুলব
োকোম।’
আহমদ মুসা একটু হাসে। ড়কেুই বেে িা।
আবদুে কালদর কামাে উড়েি ড়কেু বেলে োড়েে। োলক বাধা ড়দলয়
সরদার িামাে উড়েি বেে, আর গকাি কো িয়, চে।
সবাই চেলে শুরু করে।
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৬
‘ড়কন্তু আহমদ মুসা, েুড়ম সবই বলেে, েলব েুড়ম গকি গবোাংলগ এলসে
গসটাই বেড়ি।’ বেে সরদার িামাে উড়েি।
েইাং রুলম সবাই গল্প করড়েে।
আহমদ মুসা বলসলে বি একক একটা গসাফায়। োর সামলির একটা
গসাফায় পাশাপাড়শ বলসলে সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে
উড়েি। োলদর গপেলির অে একটা গসাফায় বলসলে আলয়শা আড়েয়া।
আহমদ মুসার ডাি বাহুলে বযালন্ডি। আঘাে বি ক্ষড়েকর ধরলির িয়।
েলব গুেী গবর করলে গোট খাট অপালরশি দরকার হয়।
‘ড়েক, কোটা এখিও বো হয়ড়ি। এটাই গশে কো। হয় গো গস কারলণই
এ পেণন্ত বো হয়ড়ি।’
বলে একটু োমে আহমদ মুসা। গম্ভীর হলয় উেে োর মুখ। বেে,
‘আপড়ি কাোি গটপাাংলগার রাস্তা গচলিি?’
‘হ্যাাঁ, ড়চড়ি।’ সরদার িামাে উড়েি বেে।
‘এই পলের সন্ধাি গিবার িলেই আড়ম গবোাংলগ এলসড়ে।’ বেে
আহমদ মুসা।
‘ওখালিই ড়ক আমালদর িালবর বাাংগসা িহীর উড়েি বন্দী আলেি?’
সরদার িামাে উড়েি বেে।
‘হ্যাাঁ সরদার িী।’ আহমদ মুসা বেে।
সাংলগ সাংলগ গকাি কো এে িা সরদার িামাে উেীলির কাে গেলক।
ড়কেুটা আত্মি হলয় পলিড়েে গস। একটুক্ষণ পলরই মুখ েুলে গস বেে, ‘গবোাংগ
গেলক উপেযকার পলে গে রাস্তাটা কাোি গটপাাংলগা গেলক পাত্তািী গগলে, গসটা
গো েুড়ম িাি। আবার গে রাস্তা পাত্তািীর ড়দলক গেলক কাোি গটপাাংলগা এলসলে,
গসটাও গোমার িািার কো। োর মালি.........।
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আহমদ মুসা সরদার িামাে উড়েলির কোর মাঝখালিই বলে উেে,
‘দুই রাস্তাই ড়চড়ি। কাোি গটপাাংলগার সড়েক গোলকশাি িাড়ি িা। আর ঐ দুই
পলের গকািটাই ড়িরাপদ িয়। শুরুলেই ওলদর িিলর পিার সম্ভাবিা আলে।
ওলদর িির এড়িলয় গসখালি গপৌেুলে িা পারলে ওরা িালবর িহীর উড়েিলক
হেযা করলব এটা ড়িড়শ্চে।’
‘আড়ম গস কোই বেড়েোম। ওলদর গচালখ ধুো গদবার িলে োহলে ঐ
দুই পে এড়িলয় েৃেীয় একড়ট গগাপি পে রলয়লে, গসটারই সন্ধাি চাও?’ বেে
সরদার িামাে উড়েি।
‘ড়েক।’ আহমদ মুসা বেে।
সরদার িামাে উড়েি োকাে িাড়ে আবদুে কালদর কামাে উড়েলির
ড়দলক। বেে, ‘েুড়ম ড়ক কাোি গটপাাংলগা ঢুলকে?’
‘িা ঢুড়কড়ি।’ বেে আবদুে কালদর।
সরদার িামাে উড়েি োকাে আহমদ মুসার ড়দলক। বেে, ‘কাোি
গটপাাংলগা পেণন্ত রাস্তা আমরা িাড়ি। ড়কন্তু গে ড়েি বের আমরা কাোি গটপাাংলগা
ঢুড়কড়ি। অেণাৎ কাোি পাহাি পার হলয় গটপাাংলগা গঢাকার ড়গড়রপে পেণন্ত গেলে
পারব। োর পলরর এোকাটা ড়িড়েদ্ধ, ড়কেু গোক োিা অে সকলের িলে।’
‘এই ‘অে সকলের’ মলধয আপিারাও পলিলেি?’ ড়িজ্ঞাসা আহমদ
মুসার।
‘েুড়ম ো বে গসই ‘ব্ল্যাক ঈগে’-এর প্রধাি হাড়বব হাসাবাহর পরামশণ
কড়মড়টর সদস্য এবাং োর ষ্ট্াফরাই মাত্র ওখালি প্রলবশ করলে পালর। এড়দলকর
ড়গড়রপেও োরা বন্ধ কলর ড়দলয়লে।’ বেে সরদার িামাে উড়েি।
‘ওরা ড়ক উপেযকার এই দুই পলে আসা-োওয়া কলর? এই পাহািী পে
ওরা গচলি িা?’ ড়িলজ্ঞস করে আহমদ মুসা।
‘িা এই পে ওরা ড়চলি িা। আমরা এবাং পাহালির ড়কেু পড়রবার োিা
এই পলের সন্ধাি গকউ িালি িা। িিপাহািী কাউলক আমরা এই পলের সন্ধাি
িািাই িা।’ বেে সরদার িামাে উড়েি।
‘পাহািী, িিপাহািীর এই পােণকয গকি?’ আহমদ মুসা বেে।
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‘একটা ড়বলশে কারণ আলে।’ িবাব ড়দে সরদার িামাে উড়েি।
‘ড়বলশে কারণটা ড়ক িািাবার মে?’ ড়িজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
‘গোমালক বো োলব িা এমি কো আমালদর োকলে পালর িা। ঘটিা
হলো, একটা িিশ্রুড়ে আলে, কাোি পাহালির ‘শাহ গরাড’ বা ‘ড়কাং গরালডর
দু’ধালরর ড়কেু ড়িড়দণষ্ট্ িালি অলঢে গুপ্তধি েুকালিা আলে। এই গুপ্তধলির সন্ধালি
আসা মানুলের রলি পাহালির গা অবযাহেভালব রড়েে হলয়লে। োরপর আল্লাহর
ইোয় একটা ভূড়মকম্প পাহালির মািড়চত্র পালল্ট ড়দলয়লে। োরপর শাহ গরাড
গকড়ন্দ্রক গুপ্তধলির সব িকশা অচে হলয় গগলে। এই শাহ গরালডর সন্ধাি এখি
শুধু পাহাড়ি কলয়কড়ট পড়রবারই িালি। গুপ্তধলির গসই হািাহাড়ি পাহািলক গেি
আর গ্রাস িা কলর, এ িলে এই পলের সন্ধাি আর কাউলক িািালিা হয় িা।’
বেে সরদার িামাে উড়েি।
‘শাহ গরাড বা ড়কাং গরাড িামটা গকি? গুপ্তধলির এই িিশ্রুড়ের রহস্য
ড়ক?’ আহমদ মুসা ড়িলজ্ঞস করে।
‘িাম সম্পলকণও একটা িিশ্রুড়ে প্রচড়েে আলে। বো হয়, োইেযান্ড ও
মােয় অিলের রািযচুযে বা ড়বলদ্রাহী রািা-রািপুত্র, দসুয-িেদসুযলদর আশ্রয়
গিবার গগাপি িাি ড়েে গলল্পর গকালহোি বা কাোি এই পাহাি। এই রািারািপুত্ররা গকালহোি বা কাোি পাহালির গে গগাপি পে বযবহার করলো,
োলকই িাম গদয়া হলয়লে শাহ গরাড বা ড়কাং গরাড। এই িালমর সালে গুপ্তধলির
গলল্পর সম্পকণ আলে। মলি করা হয় এে রািা-রািপুত্র েখি এলসলে, েখি
োলদর রািলকােও এলসলে। এই রািলকালেরই সন্ধাি করা হলো ড়কাং গরালডর
দু’পালশ। োমে সরদার িামাে উড়েি।
‘আমার মলি হয় িিশ্রুড়ের সবটুকুই ড়ভড়ত্তহীি গাে গল্প িয়, এর মলধয
ইড়েহাসও আলে। রািযচুযে বা ড়বলদ্রাহী রািা-রািপুত্ররা এই পাহাি অিলে
পাড়েলয় এলসলেি, এটা ইড়েহাস। োইেযালন্ডর গসালকাোই রািবাংলশর রািপুত্র
আবদুে কালদর আহমদ শাহ ওরলফ ‘চাওড়সর বাাংগসা’ এ অিলে পাড়েলয় আসা
এই ইড়েহালসর একটা প্রমাণ।’ বেে আহমদ মুসা।
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‘োহলে গো গুপ্তধলির কোর মলধযও সেযো আলে ধলর ড়িলে হয়।’
বেে আলয়শা আড়েয়া।
‘এটা ধলর গিয়া গকি, এটাই বাস্তবো গে রািার সালে রািলকােও
োকলব।’ আহমদ মুসা বেে।
‘োহলে স্যার আপড়িও ড়কাং গরালড ড়গলয় গুপ্তধলির সন্ধাি করলবি
িালো?’ বেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘রািা গক িা হলে চায়, রািলকাে গক িা
গপলে চায়। েলব আমার কালে এখি িালবর িহীর উড়েি গে গকাি রািলকালের
গচলয় মূেযবাি। োলক বাাঁচালিা এবাং োলক আবার পাত্তািীলদর মালঝ ড়ফড়রলয়
আিার গচলয় বি গোভিীয় কাি আমার কালে আর ড়কেু গিই।’
‘ধেবাদ স্যার।’ বেে আলয়শা আড়েয়া।
‘আল্লাহর গশাকর গে, গোমার মে গসািার মানুে আল্লাহ এ েুলগ সৃড়ষ্ট্
কলরলেি। েুড়ম আমালদর গিো সম্পলকণ ো ভাবে, আমরাও গেমি কলর ভাবলে
পাড়র িা। োর গচলয়ও িালিড়ড হলো, োরা আমালদর ড়িড়শ্চহ্ন করলে চালে, োরা
আমালদর গিোলক বন্দী কলর হেযা করলে চালে োলদরই আমরা সাহােয করড়ে।
আমরা আমালদর শত্রুলদর গচিার গোগযোর হাড়রলয় গফলেড়ে।’ সরদার িামাে
উড়েি বেে। ভারাক্রান্ত কণ্ঠ োর।
আহমদ মুসা প্রসাংগ পাড়ল্টলয় বেে, ‘কাোি-লটপাাংলগ োরা ঢুকলে
পালর, োরা কারা? আড়ম বেলে চাড়ে োরা এ গদশীয় ড়কিা?’
সাংলগ সাংলগ উত্তর ড়দে িা সরদার িামাে উড়েি ড়কাংবা আবদুে কালদর
কামাে উড়েি। োরা পরষ্পলরর মুখ চাওয়া-চাওড়য় করে। ভাবড়েে োরা।
একটু পর কো বলে উেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। বেে, ‘আলগ
এ ড়বেয়টা আমালদর মাোয় আলসড়ি। এখি মলি হলে, ওলদর কারও গচহারা
মােয়ী বা ড়পওর োই িয়। আর কারও িামই োই মুসেমািলদর মে িয়। কারও
কারও গচহারা োই বা চীিা গচহারার সালে ড়কেুটা ড়মেলেও, অড়ধকাাংলশর
গচহারাই ড়কন্তু এলদশীয় িয়।’
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‘এ এক ভয়াবহ েিেন্ত্র। আহমদ মুসালক আল্লাহ এখালি িা ড়িলয় এলে
আমরা এ েিেলন্ত্রর ড়কেুই িািলে পারোম িা। শুধু োই িয়, েিেলন্ত্রর গুড়ট
ড়হসালব আমরা গে কাি করোম, োলকই িাড়ের স্বালেণ পড়বত্র দাড়য়ত্ব পােি বলে
মলি করোম। ড়বস্ময় োগলে আমার, এে বি েিেলন্ত্রর িাে ড়বস্তার করলে ড়িশ্চয়
অলিক ড়দি গেলগলে। অলঢে পয়সা ও অলিক শ্রম খরচ হলয়লে। ড়কন্তু এে সব
কলর ড়ক োভ হলয়লে োলদর? আমালদর গোকরা কষ্ট্ গভাগ কলরলে, গিেিুেুলমর ড়শকার হলয়লে, ড়কন্তু োলদর ড়ক োভ হলয়লে?’ বেে সরদার িামাে
উড়েি।
‘গে োভ োরা চায়, গস োভ োরা গোে আিা গপলয়লে। ইসোমলক োরা
সন্ত্রালসর ধমণ সািালে চায়, মুসেমািলদর সন্ত্রাসী সািালে চায়। গস উলেশ্য
োলদর হাড়সে হলয়লে। পৃড়েবীর অলিক গদলশর মুসড়েম িাড়ে-লগাষ্ঠীর মে োই
মুসেমািলদর ড়বরুলদ্ধও চরম পন্থা ও সন্ত্রালসর কাড়হিী িগৎময় প্রচার হলয়লে।
োই মুসেমািলদর গে ক্ষড়ে হবার হলয়ই গগলে।’ আহমদ মুসা বেে।
‘ড়কন্তু স্যার, আপড়ি গো বলেলেি োই সরকালরর কালে ড়বেয়ড়ট এখি
পড়রষ্কার। োহলে ক্ষড়ে ও বদিাম গেলক আমরা গবড়রলয় আসলে পাড়র।’ বেে
আলেশা আড়েয়া।
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘খারাপ খবর পৃড়েবীর সবাই িািলে
গপলরলে, ড়কন্তু ভাে খবরটা োলদর কালরা কালিই গপৌেুলব িা। কারণ গলাবাে
ড়মড়ডয়া কমলবড়শ োলদরই ড়িয়ন্ত্রলণ। অলিক গদলশর গপ্রড়সলডন্টও োলদর
প্রপাগান্ডার ড়শকালর পড়রণে হলয়লেি। এ গেলকই আমালদর অসহায়ত্ব অনুমাি
করা োয়।’
‘োহলে আমালদর উপায়?’ আবদুে কালদর কামাে উড়েি বেে।
‘উপায় গখাাঁিার অবিায় আমরা গিই। জ্ঞাি-ড়বজ্ঞাি ও বুড়দ্ধ ড়বলবচিায়
আমরা গপেলি বলে আমরা গেমি একটা শড়ি হলয় দাাঁিালে পাড়রড়ি। এই
কারলণই গলাবাে গকাি ড়মড়ডয়াও আমালদর হালে গিই। সুেরাাং এ ড়দকটা িা
গভলব েিেলন্ত্রর হাে গেলক আত্মরক্ষালকই বি কলর গদখলে হলব। োই
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মুসেমািরা েিেলন্ত্রর কবে মুি হলে, এটালকই আমালদর বি কলর গদখা
দরকার।’
‘আেহামদুড়েল্লাহ। ধেবাদ আহমদ মুসা। সড়েয, েিেন্ত্র ও বদিাম
মুিভালব বাাঁচাই এখি আমালদর কালে বি। আহমদ মুসা এখি বে করণীয় ড়ক?
গোমার সালে কাোি গটপাাংলগা গেলে আমরা প্রস্তুে।’
‘ধেবাদ িিাব, আিই রওয়ািা হলে চাই।’ আহমদ মুসা বেে।
‘আড়ম ড়কন্তু োড়ে।’ বেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
‘সােী গপলে আড়ম খুড়শ হলবা। ড়বলশে কলর গোমালদর মে সােী। চে
বেড়র হই।’ বেে আহমদ মুসা।
সবাই উলে দাাঁিাে।
‘আমার ড়ক কাি?’ বেে আলয়শা আড়েয়া।
েমলক দাাঁিাে আহমদ মুসা।
হাসে। একটু ভাবে। বেে, ‘েুড়ম গো একা পলি গগে। গমলয়লদর িলে
একা গকাি ড়মশলি োওয়ার অনুমড়ে গিই। ওাঁরা দু’িি আমার সালে োবার িলে
বেড়র। গোমার সােী গিই।’
‘আলে স্যার। ওর গকাি ড়মশি আলে ড়কিা?’ বেে আবদুে কালদর
কামাে উড়েি।
‘ড়মশি আলে। ড়কন্তু সােী পালব গকাোয়? ভাই েুড়ম একাই, অে গকাি
সােী চেলব িা গমলয়লদর িলে।’ আহমদ মুসা বেে।
‘আসে সােী স্যার। োলক বেলে পালরি গিািা।’ বেে আবদুে কালদর
কামাে উড়েি।
‘ভাইয়া, এসব এখি গকি?’ বলে আলয়শা আড়েয়া োর ভাই আবদুে
কালদর কামাে উড়েিলক োড়মলয় ড়দলে গচষ্ট্া করে।
‘আেহামদুড়েল্লাহ। সুন্দর সুসাংবাদ। ড়কন্তু গস গকাোয়?’ আহমদ মুসা
বেে।
‘আমার সালে ড়কেুক্ষণ আলগ কো হলয়লে। আপিার কো শুলিই েুলট
পাড়েলয়লে। এখড়ি এলস গপৌেুলব। এ বেরই মােয় ড়বশ্বড়বদযােয় গেলক গবর
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হলয়লে। ক’ড়দি হলো ড়শক্ষলকর চাকড়র গপলয়লে মােয় ড়বশ্বড়বদযােলয়ই।’ বেে
আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
‘সােী বেে, গিািা বেে, ড়বলয় হলয়লে এ কো বেে িা গকি?’ আহমদ
মুসা বেে।
‘সব ড়েক-োক স্যার। শুধু ড়বলয়র আসলি বসাই বাড়ক। আপড়ি
বেলে..........।’
আবদুে কালদর কামাে উড়েিলক কোর মাঝখালি োড়মলয় ড়দলয় আলয়শা
আড়েয়া বলে উেে, ‘এসব কো োক। ড়েক আলে, আড়ম গকাোও োড়ে িা।’
ড়বব্রে আলয়শা আড়েয়ার মুখ রাঙা হলয় উলেলে েজ্জায়।
‘িা গবাি আলয়শা, গোমার িলে ড়মশি ড়েক হলয় গগলে। েুড়ম অবশ্যই
ো গেলক ড়পেু হটলব িা।’ বেে আহমদ মুসা।
গম্ভীর হলয় উেে আলয়শা আড়েয়ার মুখ। বেে, ‘স্যার আপিার ইো ও
আলদলশর গচলয় বি ড়কেু আমার কালে গিই। আপড়ি আমালদর গিো। আপিার
ড়িলদণলশ আড়ম আগুলিও ঝাাঁপ ড়দলে পাড়র।’ আলয়শা আড়েয়ার গশে কোগুলো
আলবলগ কাাঁপড়েে।
‘সমস্যার সমাধাি হলয় গগে। োহলে ড়বলয়টা েুড়মই পড়িলয় দাও
আহমদ মুসা। োর পলরই আমরা ড়মশলি গবরুলবা। ড়কন্তু আলয়শা আড়েয়ালদর
ড়মশি গকাোয়, গসটা ড়কন্তু বেড়ি আহমদ মুসা।’
‘বেড়ে, আলয়শা আড়েয়ারা দু’িি উপেযকার পলে কাোি গটপাাংলগর
ড়কেু দূর ড়িলচ গেক চযালিলের এপালরর গফড়রঘালট ড়গলয় গপৌেুলব। গসখালি বলস
োরা পাহারা গদলব চযালিলের পেলক, োলে এড়দলক হাড়বব হাসাবাহ এবাং োর
গোকরা পাোলে িা পালর। ওরা এ পলে পাোবার গচষ্ট্া করলেও পালর। এটা খুব
বি একটা কাি।’ বেে আহমদ মুসা।
‘ড়কন্তু গেক চযালিে অলিক প্রশস্ত। এপালর বলস চযালিে পাহারা গদয়া বা
এ পলে কাউলক আটকালিা সম্ভব িয়। এটা ড়িশ্চয় গোমার ড়বলবচিায় আলে।’
বেে সরদার িামাে উড়েি।
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‘ওপালরও বযবিা আলে। ওপালর ঘাটওয়াো কলয়কড়দি োকলব িা।
ঘালট ও ঘাটওয়াোর বাড়িলে কলয়কিি পুড়েশ ঘাটওয়াো ও োর আত্মীলয়র
েদ্মলবশ ড়িলয় োকলব। আপিার মে কলর আড়মও এখি বুঝলে পারড়ে,
ঘাটওয়াোরা ওখালি বলস গগাটা চযালিলে ওলদর আটক করলে পারলব িা।
এিলে আলয়শা আড়েয়ালদর ওখালি পাোলি হলে। ওরা পে-োত্রীর েদ্মলবলশ
ড়েক সমলয় ওখালি ড়গলয় গপৌেুলব।’ বেে আহমদ মুসা।
‘ড়েক সময়টা আমরা ড়ক কলর ড়েক করব?’ বেে আলয়শা আড়েয়া।
‘ড়েক সময়টা আড়মই ড়েক কলর গমাবাইলে িািাব। গোমালদর গাড়িটা
হলব উভচর। িলের গড়েলে গস পাড়িলেও চেলে পারলব। এ রকম একড়ট গাড়ি
গবোাংলগালে এলসলে। গোমরা ো গপলয় োলব। আড়ম োর বযবিা কলর োব।’
আহমদ মুসা বেে।
‘শহলর োই সরকালরর কড়মশিালরর সালে গদখা হলয়লে?’ বেে সরদার
িামাে উড়েি।
‘কড়মশিারলক আড়ম ড়ক উলেলশ্য এলসড়ে গসটা োিা সব িাড়িলয়ড়ে।
কড়মশিার সালহব আমালক গটড়েলফাি কলরড়েলেি। কো হলয়লে।’ আহমদ মুসা
বেে।
‘েুড়ম সরকাড়র সুলোগ-সুড়বধা ড়িলয় এখালি োকলে পারলে। োলদর
কালে অলিক সহলোড়গোও গপলে। েুড়ম ো িাওড়ি গকি?’ বেে সরদার িামাে
উড়েি।
‘সরকাড়র গোকলদর উপর অবশ্যই ব্ল্যাক ঈগলের গচাখ োকলব। আবার
সরকাড়র গোকিিলদর গকউ গকউ ব্ল্যাক ঈগলের পলক্ষ কািও করলে পালর।
এিলেই আড়ম গগাপলি োকড়ে।’
আহমদ মুসা সরদার িামাে উড়েলিরড়দলক মুখ েুলে োড়কলয় বেে, ‘ো
করার আমালদর োিাোড়ি করলে হলব িিাব।’
আবদুে কালদর কামাে উড়েি ববেকখািাটা একটু গগাে-গাে করড়েে।
িািাোর ড়দলক োড়কলয় গস বলে উেে, ‘স্যার আবদুে িববার আে গোবালয়র
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এলস গগলে।’ বলেই গস োকাে আলয়শা আড়েয়ার ড়দলক। বেে, ‘আলয়শা োও
েুড়ম বেড়র হও। খাোম্মার ওখালি গটড়েলফাি কলর ওাঁলদর আসলে বে।’
েজ্জায় মুখ োে হলয় োওয়া আলয়শা আড়েয়া বেে, ‘েুড়মই গটড়েলফাি
কর ভাইয়া।’
এই আবদুে িববার আে-লোবালয়লরর সালেই আলয়শা আড়েয়ার ড়বলয়
ড়েক হলয় আলে।
আলয়শা আড়েয়া োমলেই োর দাদু সরদার িামাে উড়েি বেে,
‘পাহালি গো আর খবর গদয়া োলব িা। গোমালদর খাোলদর আড়ম গটড়েলফাি
করড়ে আসার িলে। েুড়ম গভেলর োও গবাি। গদখ ড়ক করার আলে। গদড়খ
গোবালয়র আসলে, কো বড়ে োর সালে।’
আলয়শা আড়েয়া গভেলর চলে গগে। োর মলধয েজ্জা, আলবগ, উলত্তিিা
ও িাভণাস ভাব। সব ড়মড়েলয় োর মুলখ অপরূপ এক োবণয।
সরদার িামাে উড়েি আহমদ মুসালক ড়িলয় বাইলর গবরুবার িলে পা
বািাে।

শাহ গরাড বা ড়কাং গরাড গকাি গরাড িয়, উাঁচু-ড়িচু, এবলিা-লেবলিা ও
গোট-বি পােলর ঢাকা একটা শুড়কলয় োওয়া িদীর মে প্রেড়ম্বে চযালিে।
ড়দগন্ত প্রসাড়রে শাহ গরাড বা ড়কাং গরাড িামক চযালিে ধলর এড়গলয় োলে
আহমদ মুসা। সালে সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
আলগ হাাঁটড়েে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। মাঝখালি আহমদ মুসা।
আর গপেলি সরদার িামাে উড়েি।
চযালিলের দু’পালশ উাঁচু-ড়িচু পাহালির সাড়র, পােলরর স্তুপ এবাং মালঝ
মালঝই এড়দক-লসড়দক ড়গড়র গড়েপে। আবদুে কালদর এক িায়গায় চযালিলের
পে পড়রেযাগ কলর পড়শ্চম ড়দলকর সাংকীণণ এক ড়গড়রপলে প্রলবশ করে।

ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস

136

‘আমরা ড়কাং গরালডর চযালিে োিড়ে, ভুে হলে িা গো?’ আহমদ মুসা
বেে।

‘স্যার সামলি ড়গলয় ড়কাং গরাড একটা খালদ গশে হলয়লে।’ গপেলি িা
োড়কলয়ই বেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
‘পূবণ ড়দলকও গো ড়গড়রপে গদখড়ে। আমালদর গো গেলে হলব পূবণ ড়দলকই,
কাোি গটপাাংলগা গো ওড়দলকই?’ আবার আহমদ মুসার ড়িজ্ঞাসা।
‘স্যার পূবণ ড়দলকর রাস্তা ঘুলর-ড়ফলর আমালদর গফলে আসা অলিক গপেলি
ড়কাং গরালড ড়গলয়ই উলেলে। পেভ্রষ্ট্ করার এক গগােক ধাাঁধাাঁ ওটা।’ বেে আবদুে
কালদর কামাে উড়েি।
আবদুে কালদলরর গপেি গেলক োর দাদা সরদার িামাে উড়েি বলে
উেে, ‘ভাই আহমদ মুসা পড়শ্চম পালশ ও গপেলি আরও ড়কেু পড়শ্চমমুখী পে এই
পলের মেই রলয়লে। ওগুলোর গকািটা ড়দলয়ই েলক্ষ গপৌো োলব িা। ওসলবর
সবগুলোই গকািটা পাহালির গদয়ালে, গকািটা ড়গড়রখালদর মুলখ ড়গলয় গশে হলয়
গগলে। মাত্র এই একড়ট পেই িািা গগােক ধাাঁধাাঁ গপড়রলয় কাোি গটপাাংলগার
গদয়াে পেণন্ত গপৌলেলে।
পাহালির এই পে ধলর ঘণ্টা দুলয়ক চেে। পেড়টর দু’পালশ অলিক
গড়েপে োরা গপড়রলয় এে। গকাি গকাি গড়েপে োলদর পে গেলকও প্রশস্ত।
এসব গক্ষলত্র গকাি পে গবলে গিলব ো ড়িণণয় করলে গোে আিা ভুে হবার
সম্ভাবিা। এক িায়গায় গো চলে আসা পেড়ট গেলি ড়দলয় পালশর একটা
অলপক্ষাকৃে সাংকীণণ গড়েপে ধরলে হলয়লে োলদর। আহমদ মুসা ড়িলজ্ঞস কলর
গিলিলে চলে আসা পে ধলর োরা সামলি এগুলে ঘণ্টা ড়েলিক গঘারার পর আবার
গপেলি ড়ফলর ড়গলয় ড়কাং গরালডই উেলে হলো।
ঘণ্টা ড়েলিক চোর পর একটা প্রশস্ত চযালিলে োরা ড়ফলর এে। আহমদ
মুসা খুড়শ হলয় বেে, ‘ড়েি ঘণ্টা পর ড়কাং গরাড আবার আমরা গপলয় গগোম।’
হাসে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। বেে, ‘স্যার এটা গশে ধাাঁধাাঁ।
এটা একদম ড়কাং গরালডর মে, ড়কন্তু ড়কাং গরাড িয়। এটা ধলর এগুলে পাহালির
ডাি পালশ অেণাৎ পড়শ্চম প্রালন্তর গেলক ড়গলয় পিলে হলব।’
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কো গশে কলরই ‘আসুি’ স্যার বলে চযালিলের কলয়ক গি এড়গলয় বাাঁ
ড়দলকর সাংকীণণ ড়গড়রপলে প্রলবশ করে।
এক ঘণ্টা চোর পর সামলিই একটা পাহালির পাশ ড়দলয় আলরকটা
প্রশস্ত চযালিে গদখলে গপলো। আহমদ মুসা বলে উেে, ‘আবদুে কালদর, এবার
ভুে হলব িা। ওটা ড়িশ্চয় ড়কাং গরাড।’
হাসে আবদুে কালদর। বেে, ‘এবার ড়েক ধলরলেি। আমরা ড়কাং গরালড
ড়ফলর এলসড়ে। আমরা েেটা পে এড়গলয়ড়ে, আর েেটুকু এগুলেই কাোি
গটপাাংলগা গপৌলে োব স্যার। আমরা অলধণক পে পার হলয়ড়ে।’
আবদুে কালদর ড়কাং গরালড উলেলে। আহমদ মুসা ড়কাং গরালড উেলে
ড়গলয় গশে পাহািটার পাশ ড়দলয় ড়গড়র পে অড়েক্রম করলে। হোৎ ক্ষলয় োওয়া
ড়বোলিা পােলরর মাঝামাড়ঝ িালি একটা অমসৃণ বৃত্ত , বৃলত্তর ড়িলচর ড়দলক গভীর
ও পুরালিা ড়কেু সুশৃঙ্খে গরখা গদলখ চমলক উেে আহমদ মুসা। েমলক দাাঁিাে।
এগুলো পােরটার ড়দলক।
দাাঁিাে পােরটার পালশ।
পলকট গেলক ড়টসুয গপপার গবর কলর পােলরর উপরটা মুেে আহমদ
মুসা।
মুখ উজ্জ্বে হলয় উেে আহমদ মুসার। ো গভলবড়েে োই, সুশৃাংখে
গরখাগুলো আরবী কযাড়েওগ্রাড়ফ।
সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে উড়েি আহমদ মুসার
পালশ এলস দাাঁড়িলয়লে। োলদর গচালখ-মুলখ ড়বস্ময়।
কযাড়েওগ্রাড়ফর গেখা পিে আহমদ মুসা। কযাড়েওগ্রাড়ফলে একটা শব্দই
গেখা রলয়লে। গসটা ‘োহো’ অেণাৎ ‘ড়িলচ’।
আহমদ মুসা মুখ গফরাে সরদার িামাে উড়েলির ড়দলক। বেে,
‘কযাড়েওগ্রাড়ফক ষ্ট্াইলে এখালি একড়ট আরবী শব্দ গেখা রলয়লে।’
‘আরবী শব্দ? ড়ক শব্দ? ড়ক গেখা?’ বেে সরদার িামাে উড়েি। োর
কলণ্ঠ উলত্তিিা।
আহমদ মুসা বেে, ‘ড়িলচ।’
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‘ড়িলচ অেণ ড়ক?’ বেে সরদার িামাে উড়েি।
আহমদ মুসা ভাবড়েে। বেে, ‘এটা একটা সাংলকে হলে পালর।
পােরটার ড়িচটা গদখলে হলব।’
বলেই আহমদ মুসা হাে ড়দলয় চাপ ড়দলয় পােরটা পরীক্ষা করে।
পােরটা বি, ড়কন্তু খুব বি িয়। পােরটা গেমি িিে িা বলট, ড়কন্তু েুি
মলি হলো োর কালে।
‘আসুি িিাব আমরা পােলরর েোটা গদড়খ।’ বেে আহমদ মুসা
সরদার িামাে উড়েিলক েক্ষয কলর।
ড়েিিলি পােরটার একটা প্রান্ত ধলর উলল্ট গফেে। পােলরর
েেলদশড়টর চার প্রান্ত এবলিা-লেবলিা হলেও মাঝখািড়ট ড়বস্ময়করভালব মসৃণ।
এই মসৃণ িায়গায় গখাদাই করা গালের েড়ব।
গালের েড়বটা গদলখই আহমদ মুসা োকাে চারড়দলক। িা, গকাোও গকাি
গালের ড়চহ্ন গিই।
‘স্যার, পােলরর েোয় ওটা গো গাে মলি হলে।’ বেে আবদুে কালদর
কামাে উড়েি।
‘হ্যাাঁ, আবদুে কালদর।’ বলে আহমদ মুসা ড়টসুয গপপারড়ট কুড়িলয় ড়িলয়
পােলরর গা ভালো কলর পড়রষ্কার করে। গােটার শাখা-প্রশাখা পড়রষ্কারভালব
গচালখ পিে।
আহমদ মুসা ড়িড়শ্চে গে, কযাড়েওগ্রাড়ফর সাংলকে অনুসরলণ পােলরর
েোয় গাে েখি পাওয়া গগলে, েখি গােও একটা সাংলকে হলব অেবা এর গকাি
অেণ অবশ্যই োকলব।
আহমদ মুসার দুই গচাখ গভীরভালব গদখলে োগে পােলরর মালঝ
গখাদাই করা গােড়টলক।
হোৎ আহমদ মুসার গচাখ দুড়ট েীক্ষ্ণ উজ্জ্বে হলয় উেে আিলন্দ।
গচাখ দুড়ট োর আরও েীক্ষ্ণ হলয় উেে। গদখে গেি আরও ভালোভালব।
গালের উপর গচাখ গরলখই বেে, ‘মলি হলে িিাব সুখবর, রািভান্ডার
গপলয় গগড়ে।’ আহমদ মুসার গোাঁলট হােকা হাড়স।
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সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে উড়েিও ঝুলাঁ ক পিে
পােলরর উপর।
আহমদ মুসা বেে, ‘গদখুি গালের মাঝ বরাবর ডাি গেলক বালম, গালের
গখাদাই করা ডােগুলোর সাংেুি অাংলশর উপর ভালো কলর গচাখ রাখুি , গদখলবি
আরবী শব্দ বেড়র হলয় োলে।’
সরদার িামাে উড়েি বেে ধীলর ধীলর, ‘হ্যাাঁ ভাই আহমদ মুসা
গসরকমই গো মলি হলে। ড়কন্তু পিলে পারড়ে িা। ‘আইি’, ‘ড়মম’ োিা আর
গকাি অক্ষর স্পষ্ট্ হলে িা।’
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘স্পষ্ট্ হলব। আর একটু খুাঁড়টলয় খুাঁড়টলয়
গদখুি। গদখুি আইলির মাোয় একটা গগাোকার আলপে ঝুেলে। ওটালক
গিাকো ধরুি। োহলে আইিটা ‘গালয়ি’ হলয় োলব। গালয়লির পর গদখুি বাম
ড়দলক ড়বেড়ম্বে হলয় োওয়া শাখা কাোকাড়ে পাশাপাড়শ দু’িায়গায় ড়পরাড়মড হলয়
উলেলে। প্রেম ড়পরাড়মলডর সুাঁচােু মাোর উপর গদখুি একটা পাো গগাোকার
অবিায় ঝুলে আলে। ড়িেীয় ড়পরাড়মলডর ড়িলচ গদখুি দুড়ট ফুে একই বৃলন্ত ফুলট
আলে। প্রেম ড়পরাড়মডলক ‘নুি’ এবাং ড়িেীয় ড়পরাড়মডলক ‘ইয়া’ ধরলে হলব।
এবার প্রেম আরবী বলণণর সালে পলরর বলণণর ড়মমলক েুি করুি। োহলে পাওয়া
োলে একটা শব্দাাংশ ‘গাড়িমা’। ‘গাড়িমা’র ড়মম শলব্দর পলর গদখুি েলোয়ালরর
মে একটা শাখা বাম পালশর গশে পেণন্ত গগলে এবাং েলোয়ালরর গশে প্রান্তটা বাাঁকা
হলয় একটু উপলর উলে গগলে। আর েলোয়ালরর বুলকর উপর গদখুি ঝুে ন্ত দুড়ট
পাো কুাঁকলি বৃত্তাকার হলয় আলে। ও দুড়ট বৃত্তলক দুই গিাকো ধরুি। োহলে ওটা
হলয় োলে আরবী অক্ষর ‘ো’। সব ড়মলে শব্দটা দাাঁিালে ‘গাড়িমাে’।
আহমদ মুসার শব্দটা উচ্চারণ গশে হলেই সরদার িামাে উড়েি ড়বস্ময়
ও আিলন্দ ড়চৎকার কলর উেে, ‘মালি ‘মাে’, ধিসম্পদ’। োহলে এখালিই ড়ক
ড়কাংবদন্তীর গসই ধি-সম্পলদর একটা ভান্ডার েুকালিা আলে? েুড়ম ড়ক গসই
খবলরর কো বেে?’
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সরদার িামাে উড়েলির কো গশে হলেই আবদুে কালদর কামাে উড়েি
বলে উেে, ‘গাড়িমাে মালি ড়ক ধি-সম্পদ? ‘মালে গাড়িমাে’ েুদ্ধেদ্ধ ধি
বুঝোম।’
‘গাড়িমাে’ মালি সহলি গে ধি-সম্পদ োভ হয়। েুদ্ধ িয় গেলক সহলিই
সম্পদ োভ করা োয় বলে ওলকও মালে গাড়িমাে বলে।’ বেে আহমদ মুসা।
‘ভাই আহমদ মুসা, সেযই েুড়ম মলি করে এখালি ধি-ভান্ডার আলে?
‘গাড়িমাে’ শব্দ ড়ক গসই ইাংড়গেই ড়দলে?’ বেে সরদার িামাে উড়েি।
আহমদ মুসা কো বেলেও োর অনুসন্ধািী গচাখ পােলরর গাে ও আলশপালশ ‘গাড়িমাে’ বা সহিেভয ধিভান্ডারড়ট এখালি ড়কাংবা গকাোয় োর ইাংড়গে
খুাঁলি ড়ফরড়েে।
পােলরর ড়দক গেলক মুখ িা েুলেই আহমদ মুসা বেে, ‘অবশ্যই িিাব
একটা ধিভান্ডার আলে। ড়কন্তু গকাি িায়গায় গসটা আলে, োরই সাংলকে আড়ম
খুাঁিড়ে।’
হোৎ আহমদ মুসার গচালখ পিে গালের গগািার ড়েক ড়িলচ পােলরর
গালয় গখাদাই কলর গচালখ পিার মে স্পষ্ট্ কলর ড়মম গেখা। ড়মলমর পলরই একটা
েীর আাঁকা। েীলরর মাোয় একটা ‘এক’ গেখা। োরপর আবার ‘েীর’। েীর
ড়চলহ্নর পর দুই গেখা। এরপর েৃেীয় েীর এবাং োরপর ‘ড়েি’ গেখা। েক্ষণীয়
ড়বেয় হলো, েৃেীয় েীলরর মাো ড়িমণমুখী এবাং ‘ড়েি’ অাংলকর মাোও ড়িলচর
ড়দলক।
আহমদ মুসা অাংলকর এই সাংলকেড়ট গদখাে সরদার িামাে উড়েিলক
এবাং আমার অনুমাি ভুে িা হলে এটাই ধি-ভান্ডালর গপৌোর সাংলকে।
আগ্রহ ভলর গদখে সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে
উড়েি।
ভাবড়েে আহমদ মুসা। ভাবড়েে ধিভান্ডার গকাোয় েুকালিা আলে, এ
ড়িলয় িয়। ভাবড়েে ধিভান্ডার উদ্ধার আলগ, িা কাোি-লটপাাংলগা োওয়া আলগ।
‘ভাই আহমদ মুসা, আমরা ড়কেু বুঝলে পারড়ে িা অাংলকর সাংলকে
গেলক। পােরলক সামলি গরলখ আমরা দাাঁড়িলয় আড়ে পড়শ্চমমুখী হলয়। োহলে
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েীলরর সাংলকে আমালদর গেলে বেলে দড়ক্ষণ ড়দলক। ড়কন্তু এক,দুই, ড়েি-এর
সাংলকেটা বুঝড়ে িা।’ বেে সরদার িামাে উড়েি।
‘সাংলকে দড়ক্ষণ ড়দলকর িয়। গদখুি অাংকগুলোর আলগ ‘ড়মম’ হে
‘মাগড়রব’ এর প্রেম বণণ। অেএব ইাংড়গেটা ‘মাগড়রব’ বা পড়শ্চম ড়দলক।’ বেে
আহমদ মুসা।
‘এক, দুই, ড়েি এর বযাখযা ড়ক?’ বেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
‘পড়শ্চম ড়দলক পরপর ড়েিড়ট িাি অেবা ড়েিড়ট পাহািলক ড়িলদণশ করা
হলয়লে। েৃেীয় িাি বা পাহালির গকাোও েুকালিা রলয়লে ধিভান্ডার।’ আহমদ
মুসা বেে।
সবাই োকাে পড়শ্চলমর পাহালির ড়দলক। সামলি পাহালির বহু ড়টো।
োরা গে ড়টোয় দাাঁড়িলয় গসখাি গেলক প্রেম ড়টোটা ২০০ গলির মে দূলর হলব।
ড়িেীয় ড়টোর দূরত্ব হলব ৫০০ গলির মে। আর েৃেীয় ড়টোড়ট কম পলক্ষ আধা
মাইে দূলর। েৃেীয় ড়টোলক টালগণট ধরলে আধা মাইে দূলরর ঐ ড়টোলেই োলদর
গেলে হলব।
ড়কন্তু আহমদ মুসার মলির গভের গেলক এর পলক্ষ গকাি সািা গপে িা।
আহমদ মুসার দুই গচাখ ড়ফলর গগে আবার গসই অাংলকর সাংলকলে আর
গকাি ইশারা পায় ড়কিা গদখার িলে।
অাংক ও েীলরর িািটালক আলরা ভালো কলর মুলে পড়রষ্কার করে।
েীলরর উপর এবার িির পিলেই োর গচালখ পিে, েীলরর ড়কেু উপলর কনুই
পেণন্ত একটা হাে আাঁকা। েীলরর উপর গেলক ধুলো-বাড়ে সলর োওয়ায় আহমদ
মুসা গদখলে গপে েীলরর দন্ডটা গিইি িয়, খাাঁি গকলট অলিকগুলো ভালগ ভাগ
করা। আহমদ মুসার গচাখ দু’ড়ট উজ্জ্বে হলয় উেে। গুলণ গদখে প্রলেযকটা েীলর
২০ড়ট কলর খাাঁি কাটা আলে। োর মালি েৃেীয় িািটা এখাি গেলক ৬০ হাে
দূলর।
আহমদ মুসা উলে দাাঁিাে। বেে, ‘ড়েিড়ট েীর ও ড়েিড়ট অাংলক ড়েিড়ট
িািলক গদখালিা হলয়লে। ড়েিড়ট িাি একড়ট অপরড়ট গেলক ২০ হাে বযবধালি
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রলয়লে। আপিারা গদখুি েীলরর পালশ হাে আাঁকা আলে এবাং প্রলেযকড়ট েীলর
২০ড়ট কলর খাাঁি আলে।’
শুলিই সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে উড়েি ঝুলাঁ ক
পলি পােলরর উপর গচাখ বুোলে োগে।
কো গশে কলরই আহমদ মুসার মলি হলো সাংলকলে ড়েিটা েীর, ড়েিটা
অাংক ড়দলয় িাি ড়িড়দণষ্ট্ করা হলয়লে গকি? পড়শ্চলম ৬০ গি বুঝলেই গো হলয়
গেে? হোৎ আহমদ মুসার মলি হে, ড়েিড়ট িালিও ধাাঁধাাঁ োকলে পালর। আহমদ
মুসা বেে, ‘আমালদরলক ২০ হাে গেলক প্রেম িালি গেলে হলব। ওখালি ড়িশ্চয়
গকাি সাংলকে পাওয়া োলব, গসই অনুসালর আমালদর সামলি এগুলে হলব।
গােওয়াো পােরড়ট উড়ল্টলয় আলগর অবিায় গরলখ আহমদ মুসা ড়েক
পড়শ্চমমুখী হলয় ২০ হাে এগুলো। ড়েক ড়বশেম হালের িায়গায় এলো-লমলো,
এবলিা-গেবলিা অবিায় ড়েিড়ট পাের পাওয়া গগে। ড়েিড়ট আরবী ‘এক’ গেখাও
পাওয়া গগে। প্রলেযকড়ট ‘এক’ অাংলকর সালে রলয়লে একড়ট ড়দক ড়িলদণশক েীর।
েীলরর ফেলকর সামলি একড়টলে ‘ড়মম’ অেণাৎ মাগড়রব, ‘ড়িেীয়ড়ট ‘ড়িম’ অেণাৎ
িুিব (দড়ক্ষণ) এবাং েৃেীয়ড়টর সামলি ‘ড়শি’ অেণাৎ গশমাে (উত্তর)।
আলোচিা কলর পড়শ্চলম োবারই ড়সদ্ধান্ত ড়িে োরা। ড়কন্তু হোৎ আহমদ
মুসার মলি হলো, পড়শ্চলম গেলে হলব আলগ গেলকই িািা, োহলে ড়েি ড়দলকর
এই ধাাঁধাাঁ সৃড়ষ্ট্র উলেশ্য ড়ক?
সলন্দলহর কো সবাইলক বলে আহমদ মুসা ড়েিড়ট পােলরর সাংলকলের
মলধয আর গকাি সাংলকে পাওয়া োয় ড়কি গদখার িে ড়েি পােলরর সাংলকে
ভালোভালব পরীক্ষা করলে শুরু করে। এই পরীক্ষা করলে ড়গলয় আহমদ মুসা
ড়বস্মলয়র সালে গদখে উত্তর ড়দলক ইাংড়গেকারী পােলরর সাংলকলে একড়ট ‘ড়মম’
বািড়ে আলে। গস ‘ড়মম’ড়ট পােরড়টর ‘এক’ অাংলকর ড়িলচ গোট্ট কলর গেখা।
আহমদ মুসা স্মরণ করে সাংলকেওয়াো পােরড়টর গালের ‘ড়মম’ড়টর
কো। ‘ড়মম’ড়ট গসখালি গকাি অাংলকর সালে ড়েে িা। ড়েে প্রেম ‘এক’ অাংলকর
গপেলির েীলরর গপেলি। অেণাৎ ঐ ড়মমড়ট গসখালি শুধু ড়দক জ্ঞাপক ড়েে িা, ড়েে
মূে সাংলকে। সুেরাাং ‘ড়মম’গকই অনুসরণ করলে হলব।
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‘আমালদরলক উত্তর ড়দলক ড়বশ হাে চেলে হলব।’ বেে আহমদ মুসা।
সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর দু’িলিই ড়বস্ময় ভরা দৃড়ষ্ট্লে
োকাে আহমদ মুসার ড়দলক।
আহমদ মুসা োলদরলক ‘ড়মলমর’ রহস্য খুলে বেে।
ড়বস্ময় োলদর গচাখ-মুখ গেলক গগে িা। োরা অনুসরণ করলে োগে
আহমদ মুসালক।
ড়বশেম হালের িালি এবারও গপে ড়েিড়ট পাের। ড়েিড়ট পােলরই
ডািাোিা পাড়খর েড়ব আাঁকা। একড়ট পাড়খ পড়শ্চমমুখী, একড়ট উত্তরমুখী, েৃেীয়ড়ট
পূবণমুখী। পড়শ্চমমুখী পাড়খর গচালখর ড়িলচ গোলটর উপর একড়ট গোট ‘ড়মম’ আাঁকা।
সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে উড়েি দু’িলিই ড়মমটা
গদখে।
এবার পড়শ্চম ড়দলক ২০ হাে োবার পাো। সবাই োকাে পড়শ্চম ড়দলক।
ড়বশ হাে দূলর এই পাহালির সবলচলয় উাঁচু অাংশ। এটাই মূে অাংশ পাহালির।
ওখালি গপৌোর একটাই সাংকীণণ ড়গড়রপে। ড়গড়রপলের দুই পালশ গভীর ড়গড়র
খাদ।
গসই সাংকীণণ ড়গড়রপে ধলর োরা এগুলো। দশ বালরা হাে দূরলত্বর স্বল্প
পে গপড়রলয় পাহালির গড়েলে ড়গলয় গপৌেে। গড়েড়টর দড়ক্ষণ ড়দলক মূে পাহাি।
আর পড়শ্চম, উত্তর এবাং পূবণ ড়দলক পাহালির গদয়াে। পূবণ ড়দলকর গদয়ালে মাত্র
একটা সাংকীণণ পে।
এই গড়েপলে োরা এগুলো ২০ হাে পূণণ কলর।
গেখালি ড়গলয় দাাঁিাে োরা, োর সামলি দড়ক্ষণ পালশর পাহালির
গদয়ালে এবলিা-লেবলিা বি একটা পাের। পােরড়ট গেি ড়েেলকর মে পাহালির
বুলক ঢুলক গগলে। পােলরর এক িালি অমসৃণ গালয়ই ড়িলচর ড়দলক মাো বাাঁকালিা
েীর আাঁকা। েীলরর গপেলিও ড়মম আাঁকা।
‘আেহামদুড়েল্লাহ আমরা গপৌলে গগড়ে। আড়ম ড়িড়শ্চে এই পােরড়টই
ধিভান্ডালরর মুলখর ড়েেক। এটা সরালেই গসই ধিভান্ডার উন্মুি হলয় োলব।
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সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে উড়েি আেহামদুড়েল্লাহ
বলে উেে।
আহমদ মুসা বেে, ‘আমার একটা প্রে। আমরা একটা ড়মশলি এলসড়ে।
হোৎই আমরা একটা রািভান্ডালরর মুলখামুড়খ হলয়ড়ে, েড়দ সাংলকলের বিবয
সেয হয়। এখি আমালদর ড়ক করণীয়?’
সাংলগ সাংলগই আবদুে কালদর কামাে উড়েি বলে উেে, ‘ড়মশিটাই
আলগ সমাপ্ত করা দরকার। ওটা গবড়শ িরুড়র।’
আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বে হলয় উেে। বেে, ‘ধেবাদ আবদুে কালদর।
গোমার কালে এই উপেুি িবাবই আশা করড়েোম।’
আহমদ মুসা োমলেই সরদার িামাে উড়েি বেে, ‘আড়মও গোমালদর
সালে একমে। েলব আমরা সাংলকে ধলর এে দূর এোম গসটা ড়ক, ো আমরা
এখলিা িাড়ি িা। আড়ম মলি কড়র আমালদর এই িািার কািটা কমড়িট হওয়া
দরকার।’
‘আপিার কোলেও েুড়ি আলে। িিাব। গে অনুসড়ন্ধৎসায় আমরা এ
পেণন্ত এলসড়ে, ো গশে করা দরকার।’
বলে একটু োমে আহমদ মুসা। োরপর আবার শুরু করে, ‘পােলরর
উপর কযাড়েগ্রাফী গদখলে পাওয়া এবাং সাংলকে অনুসরলণ এড়গলয় োবার িলে
মলি অনুসড়ন্ধৎসার সৃড়ষ্ট্ হওয়ালক আড়ম আল্লাহর ইো ড়হসালব গ্রহণ কলরড়ে।
আড়ম মলি করড়ে আল্লাহ আমালদরলক গকাি ধি-ভান্ডার বা অে গকাি ড়কেুর
কালে গপৌোলে চাি। এই ড়চন্তালেই আড়ম ড়কেুটা সময় এর গপেলি বযয় কলরড়ে।
অেএব ো িািার িলে এসব কলরড়ে ো িািা প্রলয়ািি।’
‘ধেবাদ স্যার। এটাই ড়েক ড়সদ্ধান্ত।’ বেে আবদুে কালদর কামাে
উড়েি।
‘একার পলক্ষ সম্ভব িয়, আসুি সবাই ড়মলে পােরটালক সরালে গচষ্ট্া
কড়র।’ বলে পােলরর ড়দলক এড়গলয় গগে আহমদ মুসা।
পােরড়টলক গদলকই আহমদ মুসা বুঝে, পােরড়ট েম্বভালব পাহালির
বুলক ঢুলক আলে। ড়কন্তু আপাে দৃড়ষ্ট্লে গদখলে মলি হলব মসৃণ সমেে একড়ট
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পাের পাহালির উপর বলস আলে। আরও একটু মলিালোগ ড়দলে গদখা োলব
পােরড়ট গভের গেলক গবড়রলয় এলসলে, ো পাহালির স্বাভাড়বক দৃশ্য। ড়কন্তু দৃড়ষ্ট্
একটু প্রসাড়রে করলেই গদখা োলব ড়ভন্ন ড়চত্র। গে পাের গভের গেলক
প্রাকৃড়েকভালব উলে আলস, োর ড়িলচর ড়দকটা সরু ও মাোটা মাড়ট গেলক উলেই
গমাটা হলয় োয় িা।
ড়েিিলি ড়মলে পােরটা সড়রলয় পালশর একটা পােলর গেস ড়দলয় রাখে।
পাের সরালেই োর ড়িলচ গদখা গগে পাের কুড়চ ও মাড়টলে ড়িচটা ভড়েণ। িািটা
গগাোকার।
আগ্রলহর সালে সবাই িািটা গদখড়েে।
িমাট বাাঁধা পাের কুড়ট ও মাড়টর মলধয দুলটা গচইি সবারই এক সালে
িিলর পিে। ড়েিড়ট হাে এক সালেই গসড়দলক এগুলো।
আহমদ মুসা হাে গটলি ড়িলয় বেে, ‘আমার মলি হয় পাের ও মাড়ট গকাি
কিলটইিালর আটলক আলে। দুই গচইি ধলর টািলেই ওটা গবড়রলয় আসলব।’
োই হলো। আবদুে কালদর ও সরদার িামাে উড়েি, দুিি দুই গচইি
ধলর ড়কেুক্ষণ টািাটাড়ি করলেই টলবর মে উপলর প্রসাড়রে ও গপেিটা সরু একটা
কিলটইিার গবড়রলয় এে।
কিলটইিার ও গচইি দু’ড়টই ড়পেলের বেড়র। ড়কন্তু ড়ববণণ হলয় গগলে,
গচিার উপায় গিই।
কিলটইিারড়ট পালশ গরলখ ড়দে োরা।
পাের মাড়টর মধয গেনক কিলটইিারড়ট উড়েলয় গিবার পর গভেলর গদখা
গগে গুহার গগাোকার মুখ িুলি কালো একটা ঢাকিা গুহা-মুলখর ফুট গদলিক
ড়িলচ।
আহমদ মুসা হাে ঢুড়কলয় ঢাকিাটা স্পশণ কলর বুঝে, ওটা ধােব।
ঢাকিার মাঝখালি হাে ড়দলয় ধরার একড়ট ড়রাং গপে আহমদ মুসা। ড়রাং ধলর ঢাকিা
উপলর গোোর গচষ্ট্া করলেই গুড়টলয় গোট্ট হলয় গগে।
সাংলগ সাংলগই গচাখ ধাাঁড়ধলয় গগে সকলের। গগাটা গুহা িুলি গসািােী
সূলেণর ড়ঝড়েক। গুহাভড়েণ অলঢে গসািার গমাহর।
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ড়েিিিই ড়বস্ময় দৃড়ষ্ট্লে োড়কলয় আলে গসড়দলক।
‘আেহামদুড়েল্লাহ।’ বলে উেে আহমদ মুসা।
‘আেহামদুড়েল্লাহ।’ বেে সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর
কামাে উড়েি এক সালেই।
স্বণণ মুদ্রার উপলর আয়োকার একটা বাি গদখলে গপে আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা ঝুলাঁ ক পলি বািড়ট েুলে ড়িে। বািড়ট গসািার।
বািড়ট উড়ল্টলয় আহমদ মুসার মলি হলো এয়ারটাইট েক। বালির মূে
অাংশ ও ঢাকিা মুলখ মুলখ ড়ভিালিা।
গখাোর গকৌশে খুাঁিলে ড়গলয় বালির দুই পালশ মূে অাংলশর উপলর
ঢাকিার প্রান্ত গঘাঁলে ড়িলচ বুলিা আঙুলের োপ আাঁকা গদখে।
বুঝে এ দুই িালি বুলিা আঙুে ড়দলয় চাপ ড়দলে বো হলয়লে।
দুই বুলিা আঙুে ড়দলয় চাপ ড়দে আহমদ মুসা। সাংলগ সাংলগই উপলরর
ঢাকিাটা ড়েটলক উপলর উলে পলি গগে।
সকলের আগ্রহী গচাখ ড়গলয় আেলি পিে বালির গভেলর।
বালি ড়েি খন্ড চামিার কাগি। সুন্দর, মসৃণ। এক সময় সাদা ড়েে,
এখি ড়ববণণ। োলে আরবী গেখা। কালো কাড়েলে।
সকলের গচালখই অপার অনুসড়ন্ধৎসা। ড়ক গেখা আলে কাগিড়টলে!
সবাই সাবধালি হালে ড়িলয় গদখে চামিার কাগি।
সরদার িামাে উড়েি বেে, ‘আমরা োবার আলগ কাগলি ড়ক ড়েখা
আলে গিলি গেলে চাই। ভাই আহমদ মুসা গোমার ড়ক মে? েুড়ম পিলব
কাগিটা?’
গহলস আহমদ মুসা বেে, ‘আড়ম গসটাই ভাবড়ে। িা পলি, িা গিলি
সামলি গেলে মি সায় ড়দলে িা।’
‘োহলে স্যার পিুি। ড়িশ্চয় এলে ধিভান্ডার ড়েড়ি গরলখলেি োর
পড়রচয় ও োাঁর কো িািা োলব।’ বেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি।
পিলে শুরু করে আহমদ মুসা।

ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস

147

৭
গেদার গপপার গেলক পিড়েে আহমদ মুসা:
‘আড়ম আবদুে আড়িি মাোড়ক। মােয় রালিযর হেভাগয সুেোি।
পরাড়িে ও রািযহারা হলয় পাড়েলয় এলসড়ে এই গকালহোি পাহালি আশ্রয় গিবার
িলিে এবাং আমার এই অেণ-কড়ির একটা ড়কিারা করার িলে। েুগ, বহু েুগ,
শেবেণ বা বহু শেবেণ পলর ড়েড়ি বা োরা এই গড়িমে পালবি, োরা ড়িশ্চয়ই এই
সম্পলদর ইড়েহাস িািলে আগ্রহী হলবি। োলদর িলেই আমার ও আমালদর
সম্পলকণ কলয়কড়ট কো।
এই ধিভান্ডার ‘মাোড়ক আে-ফাোহ’ সােোিালের। মাোড়ক আেফাোহ সােোিাে গড়েে হয় প্রায় ৪০০ বের আলগ মােলয়র পড়শ্চম উপকূলের
‘মাোকা’ বন্দর শহলর। আমার ড়পোমলহর ড়পোমহ শাইখ ওয়াড়কে ড়বি
ওয়াড়েদ একিি বযবসায়ী ও ইসোম ধলমণর প্রচারক ড়েলেি। এই উপেলক্ষই
মােয় অিলে এলসড়েলেি এবাং ইসোম প্রচালরর গিশালেই ড়েড়ি এক সময়
মাোকা অিলে বসড়ে িাপি কলরি। সময়টা খৃষ্ট্ীয় ১৩৯৬ সাে। এক সময়
মাোকা অিলে িািীয়-অিািীয় ড়মলে মুসেমািলদর সাংখযা প্রচুর হলয় দাাঁিায়।
েরুণ ওয়াড়কে ইবলি ওয়াড়েদ োলদর সামলি দাাঁিাি। অবিার কারলণই
প্রড়েড়ষ্ঠে হয় মাোকা আে-ফাোহ সােোিাে। সুেোি আমার ড়পোমলহর
ড়পোমহ গশখ ওয়াড়কে ড়বি ওয়ােীদ। পরবেণী একুশ বেলরর মলধয মােলয়র এ
অিে শাড়ন্ত ও সমৃড়দ্ধর গদলশ পড়রণে হয়। আর বন্দর িগরী মাোকা হলয় দাাঁিায়
গগাটা অিলের গিড়ডাং কযাড়পটাে।
েলব শাড়ন্তর ঘলর আগুি োলগ শীঘ্রই। ১৫১১ সালের এক কুেলগ্ন
পেুণগীিরা এলস গিাঙর কলর মাোকালে। সমুলদ্র গেমি োরা ড়েে িেদসুয,
গেমড়ি িলেও োরা সুলোগমে েুটেরাি শুরু করে। সমৃদ্ধ মাোকালক োরা
ভালোভালবই টালগণট কলরড়েে। শীঘ্রই োলদর বসে ও েুদ্ধ িাহালি গেলয় োয়
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মাোকা। মাোকা আে-ফাোহ সােোিালের সমৃড়দ্ধ ড়েে, ড়কন্তু গসই অনুোয়ী
শড়ি ড়েে িা। োলদর আন্তড়রকো ড়েে, গদশলপ্রম ড়েে, ড়কন্তু কূটিীড়েলে অিলক
গপেলি ড়েে।
পেুণগীিরা দখে কলর ড়িে মাোকাসহ সাংড়িষ্ট্ অিে। মাোকা আে
ফাোহ সােোিাে মধযািেীয় পাহালির এ পালশর গকোিোি অিলে চলে
আলস। মাোকা ড়বপেণলয়ও আমালদর গকাি ড়শক্ষা হয় িা। গকোিোলি আশ্রয়
পাওয়ার পর আে-ফাোহ সােোিাে আলয়লশর গকালে গা ভাড়সলয় ড়দে এবাং
সম্পদ ও শাড়ন্তর গখাাঁলি আবার পাগে হলয় উেে। সম্পদলক শড়ি বািাবার কালি
বযবহার িা কলর, সম্পদ ড়দলয় শুধু সম্পদ বািাবার কািই চেে। ওড়দলক
মাোকালরর মাোকা ও উপকূেীয় অিে ১৬৪১ সালের ড়দলক পেুণগীিলদর হাে
গেলক ডাচলদর হালে চলে গগে। ো করা উড়চে ড়েে মাোকা আে-ফাোহ
সােোিালের ো করে ডাচরা। পরবেণী ৫০ বেলর ড়কেু পড়রবেণি ঘটে
িিশড়ির গক্ষলত্র। ডাচলদর িারা ড়বোড়িে হলয় ইলন্দালিড়শয়া ও গসলেড়বস
িীপািে গেলি হািার হািার মাোকা মােয় অিলে চলে আসে। েখি একটা
িাগরণও হলো এবাং ১৭০০ শেলকর ড়দলক সকলের সমিলয় মােয় রাে গড়েে
হলো। মাোকা আে-ফাোহ সােোিােও এ রালের একটা অাংগ ড়হসালব
গোগদাি করে। ড়কন্তু গদখা গগে আসে ড়শক্ষা োলদর হয়ড়ি। শড়ির গচলয় সম্পদ
আহরলণর ড়দলক োলদর মলিালোগ ড়িবদ্ধ োকে। চারড়দলকর পড়রড়িড়ে ড়ক,
সমলয়র দাড়ব ড়ক, গস ড়দক গেলক োরা গচাখ বন্ধই রাখে। পরবেণী একশ বেলর
োলদর এই দৃড়ষ্ট্ভড়ঙ্গর পড়রবেণি হলো িা। এর ফলেই মােয় রাে পারে িা, ড়কন্তু
বৃড়টশরা ১৮২০ সালের ড়দলক মাোকা অিে, গপিাাংগ; ড়সাংগাপুর দখে কলর
ড়িে। আরও একশ বের পার হলো। বৃড়টশলদর েিেন্ত্র আরও সামলি অগ্রসর
হলো, োলদর শড়ি আরও বািে। ড়কন্তু মােয় রাে, মাোকা আে-ফাোহ
সােোিাে, প্রভৃড়ের গদশীয় শড়ির অনিকয ও দুবণেো আরও গবলি গগলো। আর
এই সমলয়ই বৃড়টশরা গগাটা মােয় উপিীপ দখে কলর ড়িে। গে সময় বৃড়টশ
বসেরা গকোিোি দখে কলর, গস সময় গকোিোলির মােকা আে-ফাোহ
সােোিালের দুভণগা সুেোি আড়মই ড়েোম। গেড়দি রািধািী ‘মাোকা োড়ি’র
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৫০ মাইে দূলরর গশে দূলগণর পেি ঘটে বৃড়টশলদর হালে, েখিই আমালদর
পরািয় সম্পূণণ হলয় গগলো। আড়ম রািধািী েযাগ করোম পড়রবার ও সম্পদ
সালে কলর ড়িলয়।
ড়কন্তু এই সম্পলদর এক কপদণকও আড়ম রাখোম িা আমার পড়রবালরর
িীড়বকা ড়িবণালহর িে। েেড়দি বাাঁচব পড়রশ্রমেব্ধ আয় িারা িীবি ড়িবণাহ কলর
অেীলের কৃে পালপর ড়কেু প্রায়ড়শ্চত্ত হলে ো করব। রািভান্ডার গেলক আিা সব
অেণই এই গুহায় িমা রাখোম এই আশায় গে, এই সম্পদ ড়দলয় আমরা ো কড়রড়ি,
করলে পাড়রড়ি, োর ড়কেুটা হলেও এই সম্পদ ড়দলয় গকউ হয়ে শড়ি অিণি
করলবি আর আমার মি বেলে, এমি গোকই এই অলেণর সন্ধাি পালবি। আমার
মি গেলক আসা এই কো মহাি আল্লাহরই কো, এই প্রােণিা মহাি আল্লাহর কালে
আড়ম কড়র।’
পিা গশে হলো আহমদ মুসার।
পিলে পিলে আহমদ মুসার মি গবদিায় ভারী হলয় উলেড়েে। গোট্ট
ড়েি খন্ড কাগলির কোয় মােয় অিলের চারশ বেলরর ইড়েহাস গেি োর
সামলি িীবন্ত হলয় উলেলে। গস ইড়েহাস গবদিার, বযেণোর এবাং সব হারালিার
এক অসহিীয় েন্ত্রণার।
সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে উড়েি ড়বেণ্ণ, গম্ভীর।
োলদর গচাখও সিে।
ড়িরবো ভাঙে আহমদ মুসাই। কাগলির টুকলরাগুলো গসািার বালি
পুলর ো বন্ধ করলে করলে বেে, ‘বেুি িিাব।’
সরদার িামাে উড়েিলক েক্ষয কলর কোড়ট বলেড়েে আহমদ মুসা।
‘গে উপেড়ব্ধ হলয়লে এই বিলবয, গস উপেড়ব্ধ েড়দ েখি সব মুসড়েম
শাসলকর হলো! োহলে এই এোকার ইড়েহাস ড়ভন্ন হলো।’ বেে সরদার িামাে
উড়েি।
‘শুধু এ এোকার িয়, গগাটা ড়বলশ্বর ইড়েহাস ড়ভন্ন হওয়ার কো ড়েে, ড়কন্তু
এ উপেড়ব্ধ গসড়দি গকাি মুসড়েম শাসলকর ড়েে িা। মুসেমািরা োিমহে, আে-

ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস

150

হামরা গলিলে, ড়কন্তু লাইভ-ফাড়ডণোন্ডলদর েিেন্ত্র গমাকাড়বোর শড়ি অিণি
কলরড়ি।’ আহমদ মুসা বেে।
‘আিও ড়ক এই উপেড়ব্ধ হলয়লে স্যার?’ বেে আবদুে কালদর কামাে
উড়েি। োর কণ্ঠ ভারী।
‘হয়ড়ি আবদুে কালদর। হলে, আল্লাহর গদয়া অলঢে গপিডোর
আকাশস্পশণী ইমারে, মসৃণ হাইওলয় ড়িমণাণ হবার আলগ অন্তে আত্মরক্ষার িে
স্বড়িভণর একটা বযবিা গলি উেলো।’ আহমদ মুসা বেে। োরও কণ্ঠ ভারী।
কো গশে কলরই গসািার বািড়ট আবার স্বণণ মুদ্রার স্তুলপর উপর গরলখ
বেে, ‘আমালদর এখািকার কাি গশে। আসুি গুহামুখ আমরা বন্ধ কড়র।’
আহমদ মুসা উলে দাাঁিাে।
উলে দাাঁিাে সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে উড়েিও।
‘ভাই আহমদ মুসা, এ স্বণণমদ্র
ু াগুলো শুধু টাকাই িয়, আমালদর পূবণ
পুরুেলদর অড়মোচার, বযেণোর ড়শক্ষা ও সাক্ষয হলয় এলসলে আমালদর িলে।’
বেে সরদার িামাে উড়েি। োর কণ্ঠও ভারী।
‘ড়েক বলেলেি িিাব।’
বলে আহমদ মুসা গুহামুখ বলন্ধর কালি মি ড়দে।
কালি োগে সকলেই।
গুহামুখ বন্ধ হলয় গগে।
আহমদ মুসারা গবড়রলয় এে পাহালির গসই গড়ে গেলক, পাহাি গেলক।
উলে এে োরা ড়কাং গরালড আবার।
োলদর ড়মশলির গসই োত্রা শুরু হলো িেুি কলর।
েক্ষয কাোি গটপাাংলগা।
আলগর মেই আলগ আলগ চেলে আবদুে কালদর কামাে উড়েি,
মাঝখালি আহমদ মুসা এবাং গপেলি সরদার িামাে উড়েি।
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