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১ 
ক িংসরাসের এ  জায়গায় এসস রাস্তার পূবব পাশ ঘ েঁসে দােঁকিসয় পিল 

আবদুল  াসদর  ামাল উকিন।  ুসর দােঁকিসয় আহমদ মুসাস  লক্ষ্য  সর বলল, 
‘স্যার, এবার আমাসদর ক িংসরাে ছািসে হসব।  াোন পাহািস ও। এখন পূবব 
কদস  এসগাসে হসব।’  

আহমদ মুসা এসগাসলা রাস্তার পূবব পাসশর কদস । পূবব কদস র লযান্ে 
ঘেসসর কদস  োক সয় ঘদখল আহমদ মুসা, যা কিন্তা  সরকছল োই। ক িংসরাসের 
িার-পােঁি গজ পসরই এ  খািা খাদ। খাসদর মুখ কেকরশ-িকিশ গসজর মসো 
প্রশস্ত। 

‘কগকরখাসদর গভীরো ঘ মন আবদুল  াসদর  ামাল উকিন?’ কজসেস 
 রল আহমদ মুসা।  

‘স্যার, থাই-মালসয়কশয়া পববেমালার এটাই সবসিসয় বি  যাকনয়ন 
(কগকরখাদ)। এটা শুধু  াোন পববে ঘেণী ঘথস  ঘেপািং পববেস ই আলাদা 
 সরকন,  াোনস ও প্রায় কবভক্ত  সর উত্তসর বহুদূর একগসয় ঘগসছ। গভীরোও 
স্যার ঘদি হাজার ফসুটর  ম হসব না।’ বলল আবদুল  াসদর  ামাল উকিন। 
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‘োহসল  যাকনয়নটা পার হসয় ঘেপািংসগ ঘপ েঁছার ঘ াসনা প্রা ৃকে  
বযবস্থা  যাকনয়সনর ঘ াথাও আসছ কনশ্চয়?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘কি  ধসরসছন স্যার।  যাকনয়ন ঘবসয় এ শ’ কফসটর মসো নামসলই 
অদ্ভুে এ টা জায়গা পাওয়া যাসব ঘযখাসন  াোন ঘথস  ঘবকরসয় যাওয়া ও ঘেপািং 
ঘথস  ঘবকরসয় আসা দু’কট বারান্দা পরেসরর কদস  একগসয় এ টা ঘসেরু সৃকি 
 সরসছ। ওটা পার হসয় ওপাসরর  যাকনয়সনর ঘদয়াল ঘবসয় আবার ঘেপািং-এর 
মাথায় উিসে হসব।’ আবদুল  াসদর  ামাল উকিন বলল।  

আহমদ মুসারা  যাকনয়সনর কদস  এসগাসলা।  যাকনয়সনর ধাসর ঘপ েঁসছ 
কনসির কদস  উেঁক  কদসয় বলল, ‘ঘোমার ঘস বারান্দা ঘো ঘদখা যায় না। ও, এখাসন 
 যাকনয়সনর এপার-ওপার দুই ধারস ই পরেসরর কদস  এ  ট ু ঝুেঁস  ঘযসে 
ঘদখা যাসে। এসেই আিাল হসয় ঘগসছ বারান্দাটা।’ 

‘এটাও আিাহর এ টা কুদরে স্যার। এর ফসল বারান্দাটা আিাল হসয় 
ঘগসছ এবিং আগন্তু সদর জসে এই  যাকনয়নটা অনকেক্রময হসয় ঘগসছ।’ আবদুল 
 াসদর  ামাল উকিন বলল। 

‘হাকবব হাসাবাহরা জাসন না?’ কজোসা আহমদ মুসার। 
‘হাকবব হাসাবাহই শুধু জাসন স্যার, দসলর আর ঘ উ জাসন না। েসব কম. 

হাকবব হাসাবাহও এটা ঘদসখকন, বণবনা শুসনসছ মাত্র। ঘস একদ  কদসয় আসা-
যাওয়ায় আগ্রহী নয় সময়সাসপক্ষ্ ও  ি র বসল। এজসেই সম্ভবে োর 
ঘটপািংসগা  ােঁকট ঘথস  একদস  আসার এ মাত্র সিং ীণব কগকরপথকট পাথসরর ঘদয়াল 
েুসল বন্ধ  সর কদসয়সছ।’ বলল আবদুল  াসদর  ামাল উকিন।  

‘আসসে িায় না এ পসথ, এর ঘিসয় ঘোমরা যাসে ঘোমাসদর ইসেমসো 
ঘপছন দরজা কদসয় োসদর ঘটপািংসগা  ােঁকটসে না ঘযসে পার, এটা কনকশ্চে  রা 
কছল োর  াসছ ঘবকশ জরুকর।’ আহমদ মুসা বলল। 

আবদুল  াসদর  ামাল উকিন ও সরদার জামাল উকিন দু’জসনই হােঁ 
 সর ো াল আহমদ মুসার কদস । োসদর ঘিাসখ-মুসখ কবস্ময়। বলল সরদার 
জামাল উকিন, ‘কি  বসলছ ভাই। এ বার এ পথ কদসয় আকম অনাহূেভাসবই 
কগসয়কছলাম োসদর ঘটপািংসগা  ােঁকটসে। মুসখ ক ছ ু না বলসলও খুবই কবরক্ত 
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হসয়কছসলন। োরপরই ঐ পসথ ঘদয়ালটা ওসি। েখন আমরা বুকঝকন। ক ন্তু এখন 
মসন হসে, ঘোমার  থাই শেভাগ কি ।’  

‘এ ঘথস  এটাও পকরষ্কার হসয় যায় ঘয, োরা আমাসদর এ টুও কবশ্বাস 
 সর না, বযবহার  সর মাত্র।’ আবদুল  াসদর  ামাল উকিন বলল। 

‘কবশ্বাসসর ঘো প্রশ্নই ওসি না, যাসদর ধ্বিংস  রাই লক্ষ্য, োসদর ওরা 
কবশ্বাস  রসব ঘ ন? কি  আসছ। িল, এবার  যাকনয়সনর বারান্দার কদস  নাকম।’ 
বলল আহমদ মুসা।  

‘কি  আসছ স্যার, আসুন।’ বসল আবদুল  াসদর কবসশে স্থান কদসয় 
 যাকনয়সনর গা ঘবসয় কনসি নামসে শুরু  রল। 

দুই  ণ্টা লাগল  যাকনয়ন পার হসয় ওপাসর ঘেপািং পববসের উপসর 
ঘপ েঁছসে। 

আহমদ মুসা ঘেপািং-এ ঘপ েঁসছ সামসন োক সয় ঘদখল, ঘছাট-বি অসিংখয 
িূিায় আ ীণব এবসিা-ঘথবসিা পাহাসির বু । বলল আহমদ মুসা, ‘আবদুল 
 াসদর, সামসন ঘো িলার মসো ট্র্যা  ঘনই ক িংসরাসের মসো?’  

আবদুল  াসদর ক ছ ুবলার আসগই োর দাদা সরদার জামাল উকিন 
বলল, ‘সামসন ঘিসয় ঘদখ, সব িূিার ওপর কদসয় প্রায় কপরাকমসের মসো এ টা 
িূিা ঘদখা যাসে। ওটাই ঘেপািং পববসের প্রাণস ন্দ্র। ওটার ঘগািাসেই ঘসই 
পুরাসনা  ােঁকট, ঘযখাসন এখন হাকবব হাসাবাহরা আড্ডা ঘগেঁসি বসসসছ। ঐ িূিার 
ঘগািাসেই  ােঁকটসে এ টা সুিঙ্গ পথ রসয়সছ। পথটার বাইসরর মুখ পাথসরর 
ঘদয়াল েুসল বন্ধ  সর ঘদয়া হসয়সছ। িূিাকটস  আমাসদর না  বরাবর ঘরসখ পথ 
কেকিসয় কটলা একিসয় আমাসদর অগ্রসর হসে হসব।’  

‘ধেবাদ দাদাজী। িূিার পথটা কনশ্চয় িার-পােঁি মাইসলর ঘবকশ হসব 
না।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘ক কিৎ ঘবকশ হসব স্যার। আসুন িলসে শুরু  কর।’ 
বসল হােঁটা শুরু  রল আবদুল  াসদর  ামাল উকিন।  
িলসে শুরু  রল সবাই। আরও দু’ ণ্টায় োরা এসস ঘপ েঁছল কপরাকমে 

আ াসরর িূিার ঘগািায়। 



বসফরাসসর আহ্বান  5 

 

সুিঙ্গ মুসখর ঘদয়াল ঘদখসে ঘপল আহমদ মুসা। মুসখর ঘদয়ালটা ঘদখা 
যায় না ছিাসনা কছটাসনা স্তূপী ৃে পাথসরর জসে। ঘদয়ালটাস  আিাল  রার 
জসেই এই বযবস্থা। এসগাকেল ঘদয়ালটাস  পরখ  সর ঘদখার জসে। োর 
পস সটর ঘমাবাইল ঘবসজ উিল। 

ঘমাবাইল ধরল আহমদ মুসা। 
ওপ্রান্ত ঘথস  থাইলযাসন্ের সহ ারী ঘগাসয়ন্দা প্রধান পুরসাে 

প্রজাকদপস র  ণ্ঠ শুনসে ঘপল। শুসভো কবকনমসয়র পর আহমদ মুসা বলল, 
‘বলুন জনাব। আমরা ঘেপািং পাহাসি।’  

‘ধেবাদ আহমদ মুসা। ক ন্তু নেুন মারাত্ম  এ টা পকরকস্থকে সৃকি 
হসয়সছ। ঘোমার মোমে সবাই আমরা আশা  রকছ।’ 

‘বলুন জনাব। পকরকস্থকেটা ক ?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘খুবই উসেসগর আহমদ মুসা।  ণ্টাখাসন  আসগ হাকবব হাসাবাহ ঘশে 

হুমক টা কদসয়সছ। বসলসছ, আগামী পােঁি  ণ্টার মসধয যকদ ঘহকল প্টার োর ঘেপািং 
পাহাসির লাল পো া কিকিে স্থাসন না ঘপ েঁসছ, োহসল পােঁি  ণ্টা এ  কমকনসট 
জাসবর জহীর উকিনস  হেযা  রা হসব।’ 

শুসন আহমদ মুসা এ টুও না ঘভসবই বলল, ‘জনাব, এ আকিসমটাসমর 
ঘ াসনা গুরুত্ব ঘনই। কনকশ্চে থাকুন, হাকবব হাসাবাহ পাকলসয় কনরাপদ হওয়ার 
আসগ জাসবর জহীর উকিনস  হেযা  রসব না। জাসবর জহীর উকিন এখন োর 
বমব। কনসজস  কনরাপদ  রার আসগ ঘস বমব পকরেযাগ  রসে পাসর না।’ 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা। ক ন্তু এ আকিসমটাসমর োহসল অথব ক ?’ 
পুরসাে প্রজাকদপ  বলল।  

‘আমার ধারণা, ঘস ইসোমসধযই পাকলসয়সছ বা পালাসে। 
আকিসমটাসমর মাধযসম ঘস জাকনসয় কদসয়সছ ঘয, পােঁি  ণ্টা ঘস লাল পো ার ঐ 
 ােঁকটসেই থা সব। এটা ঘজসন িারকদস র পাহারা কশকথল হসব, এটাই ঘিসয়সছ 
ঘস।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘বুসঝকছ আহমদ মুসা। ক ন্তু ওরা হিাৎ পালাসনার ইো প্র াশ  রার 
মসো দুববলো প্র াশ  রল ঘ ন?’ বলল পুরসাে প্রজাকদপ । 



বসফরাসসর আহ্বান  6 

 

‘আসসল ওসদর অসন  ঘলা  মারা ঘগসছ এবিং ধরা পসিসছ। আমার মসন 
হয়, ঘবেিংসগ ওসদর মূল বাকহনী ঘশে হসয় ঘগসছ। আর ওসদর অবস্থাসনর স্থানটাও 
ধরা পসি ঘগসছ, এটা ওরা কনকশ্চে হসয়সছ। সুেরািং পালাসনা ছািা পথ ঘনই।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘পালাসে পারসব না। উপেয ার সব পথ বন্ধ। হ্রদ ও পাহাসির মসধযর 
জলপসথও শক্ত পাহারা বসাসনা আসছ, ঘস ঘো েুকম জানই।’ 

হিাৎ ঘথসম ঘগল পুরসাে প্রজাকদপ ।  সয়  মুহূেব পসরই আবার বসল 
উিল, ‘ক ন্তু আহমদ মুসা, জলপথটা অসন  প্রশস্ত। পাহারা বসাসনা আসছ শুধু 
উত্তর েীসর। জরুকর মুহূসেব এই পাহারা ঘো ঘগাটা জলপথ  ভার  রসে পারসব 
না।’ 

‘কিন্তার ক ছু ঘনই। দকক্ষ্ণ েীসর অবস্থান ঘনয়ার জসে দু’জনস  আকম 
পাকিসয়কছ। ওরা দকক্ষ্ণ েীসর ঘজসলসদর ঘয ছাউকন আসছ, ঘসখাসন ঘজসল ঘবসশ 
বসস থা সব।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘ধেবাদ আহমদ মুসা। আহমদ মুসা, আমাসদর ঘগাটা কনভবরো ক ন্তু 
ঘোমার ওপর। আকিসমটাম ঘদয়ার পর একদ  ঘথস   ােঁকটর কদস  অগ্রসর হওয়া 
অসম্ভব। ঘোমার পকর ল্পনা ক ?’ বলল পুরসাে প্রজাকদপ । 

‘আমরা ঘেপািং পাহাসি ঘপ েঁসছ ঘগকছ। সামসন ক  পকরকস্থকে আকম জাকন 
না। েসব আকিসমটাসম ঘয সময় কদসয়সছ, োর এ ািংশ সমসয়ই ওখাসন আমরা 
ঘপ েঁসছ যাব ইনশাআিাহ।’ আহমদ মুসা বলল।   

‘গে ঘেস ইউ ইয়িংমযান। আমরা একদস  ঘহকল প্টার সরবরাসহর 
কসদ্ধান্ত কনসয় আসলািনা  রকছ- এই  থা বসল  ালসক্ষ্পণ  রব। এর মসধয 
ঘোমার অপাসরশন ঘশে হসব আশা  রকছ। আর আকম যয়নব ঘযাবায়দাসদর 
জাকনসয় কদকে, েুকম ভাসলা আছ। ওরা জাসবর জহীর উকিসনর বযাপাসর যেটা 
উকেগ্ন, োর ঘিসয় ঘবকশ উকেগ্ন ঘোমার বযাপাসর। ওরা আকিসমটাম ঘদয়ার পর 
যয়নব ঘযাবায়দারা এ টু ঘবকশ উকেগ্ন হসয় পসিসছ। বার বার ঘটকলসফান  রসছ। 
ঘবকশ ঘভসি পসিসছ আমার ঘমসয় কসকরে থানারো। েসব কসকরে ও যয়নব কনকশ্চে 
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ঘয, েুকম জাসবর জহীর উকিনস  উদ্ধার  রসবই। ঈশ্বর োসদর কবশ্বাসস  রক্ষ্া 
 রসবন কনশ্চয়ই। আর ঘ াসনা পরামশব ক িংবা ঘ াসনা  থা আসছ আহমদ মুসা?’ 

‘ধেবাদ, ঘেমন ক ছ ুথা সল জানাব।’ 
‘ওস , গুেবাই সালাম।’ বসল ওপার ঘথস  ঘটকলসফান ঘরসখ কদল 

পুরসাে প্রজাকদপ ।  
ঘমাবাইল পস সট ঘরসখ আহমদ মুসা আবদুল  াসদরসদর কদস  োক সয় 

বলল, ‘শুনসলন ঘো সব। এখন আমাসদর দ্রুে  ােঁকটসে ঘপ েঁছসে হসব এবিং ঘসসটল 
 রসে হসব ওরা জানসব না এমন ভাসব। জাসবর জহীর উকিসনর জীবন সকেয 
ঝুেঁক র মুসখ।’ 

‘আেঁ াবােঁ া সুিঙ্গটা খুব দী ব নয়। িার-পােঁিশ’ গসজর ঘবকশ হসব না। 
 ােঁকট পযবন্ত ঘপ েঁছসে আমাসদর সময় ঘবকশ লাগসব না।’ বলল আবদুল  াসদর 
 ামাল উকিন।  

‘শুধু সুিসঙ্গ ঘদয়াল নয়, সুিঙ্গ পসথ আরও প্রকেবন্ধ ো োরা রাখসে 
পাসর। ঘদয়াসলর ঘিসয় ঘসগুসলা আরও মারাত্ম  হসে পাসর আবদুল  াসদর। ঘস 
কহসসব ঘোমাস  রাখসে হসব।’ আহমদ মুসা বলল।  

 থা ঘশে  সর আহমদ মুসা এসগাসলা সুিঙ্গ মুসখর কদস । লক্ষ্য, 
পাথসরর ফােঁ  কদসয় ঘদয়াসলর গােঁথুকন পরখ  সর ঘদখা।  

আবদুল  াসদর  ামাল উকিনও োর কপসছ কপসছ যাসে। 
সুিঙ্গ মুসখ ঘপ েঁছসেই পস সটর ঘমাবাইলকট আবার ঘবসজ উিল আহমদ 

মুসার। 
ঘমাবাইল ধসর ‘হ্যাসলা’ বলসেই ওপার ঘথস  সালাম ঘভসস এল 

থাইলযাসন্ের সহ ারী ঘগাসয়ন্দা প্রধান পুরসাে প্রজাকদপস র  ণ্ঠ ঘথস ।  
সালাম কনসয় বলল, ‘বলুন জনাব, নেুন ঘ াসনা খবর কনশ্চয়?’ 
‘হ্যােঁ আহমদ মুসা। েুকমও ঘপসয় থা সে পার। পেঁকিশ-কেকরশ কমকনট 

আসগর  টনা। ঘেপািং পাহাসির কদ  ঘথস  এ কট ইকিনিাকলে দ্রুেগামী ঘবাট 
হ্রসদর কদস  যাকেল। উত্তসরর অবস্থান  ঘথস  আমাসদর ঘলা  িযাসলি  রসল 
দ্রুে কদ  পকরবেবন  সর  যাসনসলর দকক্ষ্ণ কদ  কদসয় পালাসে ঘিিা  সর। ক ন্তু 
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দকক্ষ্ণ কদ  ঘথস  গসজব ওসি ঘহকভ ঘমকশনগান। োরা গুকলর ঘদয়াল সৃকি  সর। 
 সয় টা গুকল নাক  ঘবাটস ও কহট  সর। ঘবাটকট গকে পকরবেবন  সর পাহাসি 
কফসর ঘযসে বাধয হয়। এই খবর ঘোমাস  ঘদবার জসেই এই ঘটকলসফান  রা।’ 
ওপার ঘথস  বলল পুরসাে প্রজাকদপ ।  

‘আলহামদুকলিাহ। সসন্দহ ঘনই হাকবব হাসাবাহ পালাকেল। বযথব হসয়সছ 
োর প্রথম উসদযাগ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘েুকম কি ই সসন্দহ  সরকছসল আহমদ মুসা। আকিসমটামটা োর কছল 
ট্র্যাপ। ক ন্তু ঘস ঘো আকিসমটাম না কদসয়ই পালাসে পারসো।’ বলল পুরসাে 
প্রজাকদপ ।  

‘ঘস জাসন, োর পসথ টাইট পাহারা বসসসছ। ঘস ঘিসয়কছল পাহারাটাস  
কশকথল  রসে। স্বাভাকব ভাসব সবারই মসনাসযাগ আকিসমটাসমর সমসয়র কদস  
থা সব, এটাই ঘস ধারণা  সরকছল।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘েুকম বলসল, ওটা োর প্রথম উসদযাগ। আরও উসদযাগ ঘস ঘ ান কদস  
ঘনসব?’ বলল পুরসাে প্রজাকদপ ।  

‘পাহাসির পথসহ সম্ভব-অসম্ভব সব উসদযাগই ঘস ঘনসব।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘আমাসদর ঘলা রা এলাটব আসছ। সবাইস  বসল কদসয়কছ। পাহাসির 
কদস  ঘো ঘোমরাই আছ।’ বলল পুরসাে প্রজাকদপ ।   

‘অবশ্যই। আমরা এ কদ টা ঘদখকছ জনাব।’ 
‘ওস , ধেবাদ। সালাম।’ বলল পুরসাে প্রজাকদপ ।  
ঘমাবাইল লাইন ঘ সট ঘগল ওপার ঘথস ।  
আহমদ মুসা ঘমাবাইল ঘরসখ সরদার জামাল উকিসনর কদস  ো াল। 

বলল, ‘আমার মসন হয়, হাকবব হাসাবাহ পালাবার জসে অেঃপর এই পথই ঘবসছ 
ঘনসব।’ 

‘ক ন্তু এ পথ ঘো ঘস ঘিসন না।’ বলল আব্দুল  াসদর  ামাল উকিন। 
‘ঘিনা পসথর ঘিসয় োর কনরাপত্তা এখন ঘবকশ প্রসয়াজন। পথ না কিনসলও 

ঘ ান কদস র ঘ াথাও ঘস ঘপ েঁছসে পারসবই।’ 
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‘কি  বসলসছন স্যার। এখন োহসল আমাসদর ক   রণীয়?’ আবদুল 
 াসদর বলল।  

‘সুিসঙ্গর প্রািীর আমরা ভািকছ না, োস ই ঘভসি ঘবকরসয় আসসে দাও। 
আমরা োর জসে অসপক্ষ্া  রব।’ বলল আহমদ মুসা।   

 থা ঘশে  সরই িাপা আওয়াসজর এ টা ‘দুপ’ শব্দ শুনসে ঘপল। োর 
সে ব হসয় ওিা দুই ঘিাখ সিংসগ সিংসগই ঘদখসে ঘপল, সুিসঙ্গর ঘদয়াসলর কদ  
ঘথস  মাসববল আ াসরর এ টা সাদা বল গুকলর মসো ঘবকরসয় এল।  

আহমদ মুসা পকরকিে শব্দ শুসনই আেঁি  রসে ঘপসরকছল। এবার সাদা 
বলটা ঘদসখই কিৎ ার  সর উিল, ‘দূসর ছুসট পালাও ঘোমরা।’ বলটা ঘ ান গযাস 
ঘবামা হসব, বুঝসে ঘপসরকছল আহমদ মুসা।  

বসল আহমদ মুসা কনসজও ঘদয়াসলর ঘগািা ঘথস  এ টা লাফ কদল 
ঘযকদস  বলকট কগসয় পিল োর কবপরীে কদস । ক ন্তু দূসর ঘযসে পারল না। লাফ 
কদসয় ঘস কগসয় পিল এ টা পাথসরর প্রাসন্ত। পাথরটা কছল আলগা। িাসপ পাথরটা 
উসি ঘগসল আহমদ মুসা কছটস  অে এ টা পাথসরর ওপর আছসি কগসয় পিল।  

েেক্ষ্সণ গযাস বলটা ঘফসট সাদা ঘধােঁয়ায় আেন্ন হসয় ঘগল িারকদ টা।  
আহমদ মুসা ধসর কনসয়কছল, ওটা সিংোসলাপ ারী ঘবামাই হসব। হাকবব 

হাসাবাহ িায় আমাসদর সিংোহীন  সর কবনা লিাইসয় হেযা বা বন্দী  সর ঘরসখ 
কনসজ সসর পিসব।  

আহমদ মুসা পাথসরর ওপর আছসি পসিই কনঃশ্বাস বন্ধ  সরকছল। ঘস 
জাসন, এ ধরসনর ঘবামার  াযব াকরো ঘদি-দু’কমকনসটর ঘবকশ থাস  না।    

আহমদ মুসা শ্বাস বন্ধ  রার সাসথ আসর টা  াজ  রল। ঘসটা হসলা, 
জযাস সটর পস ট ঘথস  করভলভার ঘবর  সর করভলভারসসমে োন হাে ঘদসহর 
কনসি িাপা কদসয় রাখল। 

উপুি হসয় পসি আসছ আহমদ মুসা। ক ন্তু মুখ োর োন কদস   াে হসয় 
আসছ।  পাসলর বাম পাশটা ঘফসট যাওয়ায় রক্ত গকিসয় এসসসছ পাথসরর ওপর। 
ঘিাখ দু’কট োর বন্ধ। োন হাে োন পােঁজসরর কনসি আট া। আর বাম হােটা 
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পাসশর এ টা পাথসরর ওপর কদসয় ঝুলসছ। কনসরট সিংোহীন ঘদসহর এ টা 
অবস্থা। 

আহমদ মুসা পাথসরর ওপর পসিই ভাবসে শুরু  সরসছ, ঘয ভাসবই 
ঘহা , হাকবব হাসাবাহ এখকন ঘবকরসয় আসসব। ঘস োসদর অোন অবস্থার সুসযাগ 
ঘনসব। ঘদয়াসলর গাসয় ঘ ান ঘগাপন দরজা আসছ? ঘগাপন দরজা ঘরসখই হয়সো 
ঘদয়াল তেকর হসয়সছ। োরপর পাথর ছকিসয় োস  আরও আিাল  সর ঘফলা 
হসয়সছ। এমনটা খুবই স্বাভাকব ! আর ঘদয়াসলর গাসয় ঘিাখ ঘরসখ ঘদখার মসো 
ঘ ান  ুল ুকল কনশ্চয় কছল। ঘসই  ুল ুকল কদসয়ই গযাস ঘবামা ঘছােঁিা হসয়কছল। 

এ  কমকনটও েখন পার হয় কন। ঘদয়াসলর কদস  ঘবামা ফাটার এ টা 
আওয়াজ হসলা। আহমদ মুসা ঘিাখ এ টু ফােঁ   সর ঘদখল, ঘদয়াসলর এ  প্রাসন্ত 
ঘবামার কবসফারণ  সটসছ। 

বুঝল আহমদ মুসা, োহসল ঘগাপন দরজা ঘনই। ঘবামার কবসফারণ 
 কটসয় ঘদয়াসলর গাসয় সুিঙ্গ সৃকি  রা হসলা ঘবকরসয় আসার জসে। দু’কমকি্ট 
হয়কন, োই আহমদ মুসা শ্বাস েখনও বন্ধ ঘরসখসছ।  

আবার ঘিাখ বুজল আহমদ মুসা। ওরা এখনই ঘবকরসয় আসসব। 
 
 
 
ঘবামা কবসফারসণর আগুন কনসভ ঘগসছ।  
সুিসঙ্গর ঘদয়াসলর গাসয় প্রায় এ  গজ বযাসসর এ টা ঘগালা ার পথ 

খুসল ঘগসছ।  
হাকবব হাসাবাহ ো াসলা োর পাসশ দােঁিাসনা জহীর উকিসনর কদস ।  
জাসবর জহীর উকিসনর কবধ্বস্ত ঘিহারা। িুল উষ্কখষু্ক।  াপি ময়লা। দুই 

হাে কপছসমািা  সর বােঁধা। পাসয়ও কশ ল পরাসনা।   
হাকবব হাসাবাহর ঘপছসন দােঁকিসয় আসছ দু’জন। োসদর দু’জসনর হাসে 

ঘেনগান। দু’জসনরই কপসি ভাকর বযাগ। 
হাকবব হাসাবাহর হাসে করভলভার এবিং  ােঁসধ ঝুলাসনা এ টা বযাগ।  
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হাকবব হাসাবাহ জাসবর জহীর উকিসনর কদস  এ বার োক সয় কনসয় 
ঘপছসনর এ জনস  বলল, ‘েুকম জাসবরস  কনসয় বাইসর যাও। ঘদখ ওসদর কেন 
জসনর ক  অবস্থা। ঘেনগাসনর কট্র্গাসর আিুল ঘরসখ বাইসর যাসব। ঘদখ যকদ ঘ উ 
োন না হারায়, োহসল সিংসগ সিংসগই ঘশে  সর ঘদসব।’    

ঘলা টা নীরসব এ টা স্যালুট  সর জাসবর জহীর উকিনস  ঘিসল কনসয় 
ঘদয়াসলর পথ কদসয় বাইসর ঘবকরসয় ঘগল। 

ঘলা টা বাইসর ঘবকরসয় ঘদয়াসলর ঘগািা পার হসয় সুিঙ্গ মুসখর সামসনই 
সরদার জামাল উকিন ও আবদুল  াসদর  ামাল উকিনস  পাশাপাকশ ঘপল। 
দু’জনই সিংোহীন। োরপর ঘস জাসবর জহীর উকিনস  কনসয় এসগাসলা আহমদ 
মুসার  াসছ। জাসবরস  কদসয় পাথসরর ওপর কদসয় ঝুলন্ত োর হাে ঘনসি ঘদখল 
সিংো ঘনই। 

ঘলা কট ঘপছসন হসট সুিঙ্গ মুসখর কদস  এ টু একগসয় বলল, ‘স্যার, 
সবাই সিংোহীন।’ 

হাকবব হাসাবাহ োর কেেীয় বকেগােব কনসয় ঘবকরসয় এল।         
হাকবব হাসাবাহর ঘিাখ প্রথসমই পিল সরদার জামাল উকিন ও আবদুল 

 াসদর  ামাল উকিসনর ওপর। োর ঘিােঁসট ক্রুর হাকস ফসুট উিল।  সয়  ধাপ 
একগসয় োসদর দু’জসনর পােঁজসর দু’কট লাকথ ঘমসর কিৎ ার  সর বলল, ‘এ গািার 
দু’জনস  শাকন্তসে মরসে ঘদব না। জীবন্ত টু সরা টু সরা  রব। এরা শুধু আহমদ 
মুসাস  সাহাযয  সরকন, আমাসদর অসন  ঘলাস র হেযার কনকমত্তও োরা।’ 

করভলভার পস সট ঘরসখ এ টা িুরুট ধরাল হাকবব হাসাবাহ। এসগাসলা 
এবার আহমদ মুসার কদস । আহমদ মুসাস  এ  নজর ঘদসখ বলল, ‘এ 
হারামজাদাই োহসল আহমদ মুসা। সাধারণ এ জন হসয়ও অসাধারণ সবার 
 াসছ। আজ হাকবব হাসাবাহর হাসে এর সব লীলাসখলার ঘশে। আমাসদর  ে 
ঘয ক্ষ্কে  সরসছ, োর কহসসব দুঃসাধয, এস  এ বার নয়, লাসখা বার মারসলও 
এর পাপ ঘমািন হসব না।’ 

হাকবব হাসাবাহ যখন  থা বলকছল, েখন জাসবর জহীর উকিন ঘিাখ 
ছানাবিা  সর োক সয় কছল আহমদ মুসার কদস । এই োহসল োসদর স্বসের 
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নায়  আহমদ মুসা! স্বেপুরুে! ঘগাটা ঘদসহ োর কশহরণ জাগল। োর সাসথ বুস র 
ঘভেরটা োর ঘমািি কদসয় উিল আহে আহমদ মুসাস  সিংোহীনভাসব পাথসরর 
ওপর পসি থা সে ঘদসখ। আজই ক  এই অবস্থায় এই মহান কবশ্বনায়স র 
জীবসনর ইকে  টসে যাসে? হাহা ার  সর উিল োর মন। ঘস কিৎ ার  সর 
বলল, ‘হাকবব হাসাবাহ, ঘোমরা এস  ঘমর না। ঘোমরা আমার  াসছ, আমাসদর 
 াসছ যা িাও ো ঘদব, যা  রসে বলসব ো  রব। আকম থাইলযাসন্ের প্রকে  সর 
 সর ঘোমাসদর পসক্ষ্  াজ  রব, ঘোমরা শুধু এস  ঘমর না।’  ান্নাঝরা  ণ্ঠ 
জাসবর জহীর উকিসনর। 

ঘহা ঘহা  সর ঘহসস উিল হাকবব হাসাবাহ। বলল, ‘থাইলযাসন্ে আমাসদর 
এখন  রার ক ছুই ঘনই। আমরা আর ক ছু িাই না। ঘোমার এবিং ঘোমাসদর আর 
ঘ ান মূলয আমাসদর  াসছ ঘনই। সবই ফােঁস হসয় ঘগসছ। এখন আমাসদর শুধু 
প্রকেসশাসধর পালা। ঘোমাস  মারব সবার ঘশসে। ঘোমাস  ঢাল কহসসসব বযবহার 
 সরই আমরা দুঃসময় পাকি ঘদব। আমাসদর যখন মুকক্ত, েখনই ঘোমার  টসব 
মৃেযু।’ 

বসলই হাকবব হাসাবাহ দু’জন গােবস  লক্ষ্য  সর বলল, ‘ঘোমরা কগসয় 
আহমদ মুসাস  কিৎ  সর শুইসয় োন ঘফরাবার ঘিিা  র। ওর োন কফরসল 
েসবই নাট  জমসব। োন কফরসল ওর োন হােটা আসগ  াটসবা। ঐ হােই 
 সরসছ আমাসদর ঘবকশরভাগ সববনাশ।’ 

গােব দু’জন হাকবব হাসাবাহস  নীরসব স্যালুট কদসয় োর হুকুম পালসনর 
জসে এসগাসলা। 

ওরা পাশাপাকশ ঘহেঁসট এসগাসে আহমদ মুসার কদস । পাহাসির 
পাদসদসশ কপন-পেন নীরব পকরসবসশ োসদর পাসয়র শব্দ খুবই েি শুনসে 
পাসে আহমদ মুসা। োরা  েটা এসগাসলা, োরা  েটা এখসনা দূসর ো সহসজই 
পকরমাপ  রসে পারসছ আহমদ মুসা ঘিাখ বুসজ ঘথস ই।  

আহমদ মুসা আত্মরক্ষ্ার জসে আক্রমণস ই ঘবসছ ঘনয়ার কসদ্ধান্ত কনসয় 
ঘফসলসছ। প্রথম সুসযাগস ই ঘস  াসজ লাগাসব।  
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ওসদর পাসয়র শব্দ যখন আহমদ মুসার পাসয়র  াছা াকছ ঘপ েঁছল, েখন 
আহমদ মুসা ঘিাখ খুলল এবিং োর করভলভার ধরা োন হােও ঘবকরসয় এল 
পােঁজসরর কনি ঘথস ।  

আহমদ মুসার কদস  একগসয় আসা দু’জসনর দৃকি আহমদ মুসার কদস ই 
কনবদ্ধ কছল। ঘদখসে ঘপল ওরা আহমদ মুসার ঘিাখ এবিং করভলভার কনসয় োন 
হাে ঘবকরসয় আসার দৃশ্য।  

ভূে ঘদখার মসো আেঁেস  উসি  ােঁসধ ঝুলাসনা ঘেনগাসন ওরা হাে কদসে 
যাকেল।  

আহমদ মুসার করভলভার ঘবকরসয় আসার পর এ  ঘসস ন্েও অসপক্ষ্া 
 সরকন। আহমদ মুসার েজবনী পর পর দু’বার কট্র্গাসর ঘিসপ বসল।  

দু’জসনই  পাসলর মাঝ বরাবর গুকল ঘখসয় কনঃশসব্দ কছটস  পিল 
মাকটসে।  

কেেীয় গুকলর পর েৃেীয় এ টা গুকলও আহমদ মুসার করভলভার ঘথস  
ঘবকরসয় ঘগল প্রায় সিংসগ সিংসগই।  

আহমদ মুসা ঘদখসে ঘপসয়কছল, হেিক ে হাকবব হাসাবাহও হাসের 
িুরুট ঘফসল কদসয় পস সট হাে কদসয়কছল করভলভার ঘবর  রার জসে।     

আহমদ মুসার েৃেীয় গুকল কগসয় কবদ্ধ  রল হাকবব হাসাবাহর করভলভার 
ধরা োন হােস ।  

োর হাে ঘথস  করভলভার কছটস  পসি ঘগল। 
হাে ঘথস  করভলভার কছটস  পিার সাসথ সাসথ হাকবব হাসাবাহর বাম 

হাে িসল ঘগল বাম পস সট। কবদুযৎ ঘবসগ ঘবকরসয় এল কেম আ ৃকের এ টা 
ঘগালা ার বস্তু কনসয়। 

োর দু’ঘিাসখ আগুন। গুকলসে গুেঁকিসয় যাওয়া রক্তাক্ত োন হাসের কদস  
োর কবন্দুমাত্র ভ্রূসক্ষ্প ঘনই। মকরয়াভাব োর ঘিাসখ-মুসখ।  

আহমদ মুসা বুঝল ক   টসে যাসে।  
এবার িেথুব গুকল ছুেঁিল আহমদ মুসা।  
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হাকবব হাসাবাহর হাে হাসের বস্তুকটস  ঘছােঁিার পযবাসয় উসি আসার 
আসগই আহমদ মুসার িেুথব বুসলটকট কগসয় কবদ্ধ  রল হাকবব হাসাবাহর বু স ।  

গুকল ঘখসয় োর ঘদহ টসল উিসলও হাকবব হাসাবাহ ছুেঁিসে ঘিিা  সরকছল 
োর হাসের বস্তুকট। হােটা োর সামসনর কদস  একগসয়ও আবার ঢসল পসি ঘগল। 
োর সাসথ সাসথ ঘস টসল কিৎ হসয় পসি ঘগল এ টা পাথসরর ওপর।  

জাসবর জহীর উকিন ঘবাবা কবস্ময় কনসয় োক সয়কছল আহমদ মুসার 
কদস ।  

আহমদ মুসা জাসবর জহীর উকিসনর কদস  এসগাবার জসে পা েুসল 
বলল, ‘জাসবর েুকম কি  আছ ঘো?’ 

ঘ ান উত্তর না কদসয় জাসবর জহীর উকিন পাগসলর মসো ছুসট এসস 
আহমদ মুসার পাসয়র ওপর আছসি পিল।  ান্নাজকিে  সণ্ঠ বলল, ‘আপনাস  
ভাই বলব, না স্যার বলব, না মহান আমীর বলব ক ছ ুবুঝসে পারকছ না। বদর 
যুসদ্ধ মহানবী স.-এর বাকহনীর সাহাসযয আসা ঘসই ঘফসরশোর মসো আপকন 
এসসসছন।  ল্পনাসেও যাস  ঘছােঁয়া যায় না, ঘসই আপনাস  পািাসনার মসো এে 
 রুণা আিাহ  সরসছন আমাসদরস !’ 

আহমদ মুসা করভলভার পস সট ঘরসখ জাসবর জহীর উকিনস  েুসল বুস  
জকিসয় ধরল। বলল, ‘ঘোমার ওপর কদসয় অসন  কনযবােন-কনপীিন ঘগসছ। 
বদসরর সাহাবীসদর মসো েযাগ, ঈমান ও দৃঢ়োর পকরিয় ঘোমরা কদসে ঘপসরছ 
বসলই আিাহর সাহাযয ঘোমাসদর জসে এসসসছ।’  

 থা ঘশে  সরই আহমদ মুসা বলল, ‘িল জাসবর, সরদার জামাল ও 
আবদুল  াসদর  ামাল উকিনসদর োন ঘফরাসনার ঘিিা  কর। েুকম ওসদর ঘিন 
না? ঘ াসহোন  কবলার ঘলা  এরা।’ 

‘আমার আব্বার  াছ ঘথস  এই  কবলার গল্প শুসনকছ। এরা নাক  
আমাসদর পকরবাসরর খুব অনুগে। েসব এরা পাহাি ঘথস  খুব এ টা বাইসর ঘযে 
না। আমার সাসথ ঘদখা হয়কন। হাকবব হাসাবাহসদরস  এসদর বযাপাসর খুব গল্প 
 রসে শুসনকছ। প্রথম কদস  প্রশিংসা শুসনকছ, ক ন্তু দু’কদন ঘথস  এসদর 
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কবশ্বাস াে  বসল গাল কদসে। ওসদর েযা  ঈগসলর সবসিসয় মূলযবান ঘলা সদর 
নাক  োরা আপনার সাহাসযয হেযা  সরসছ।’ 

আহমদ মুসার পাসশ হােঁটসে হােঁটসে  থা বলকছল জাসবর জহীর উকিন। 
আবদুল  াসদরসদর পাসশ এসস ঘগসছ আহমদ মুসারা। আহমদ মুসা পস ট ঘথস  
সরু ইকিখাসন  লম্বা এ  অযালুকমকনয়াম কটউব ঘবর  সর জাসবর জহীর উকিসনর 
হাসে কদসয় বলল, ‘কটউসবর মুখটা ওসদর নাস  ধসর দু’পাসশর লাল ঘবাোসম 
এ সাসথ দু’কেনবার িাপ দাও।’ 

জাসবর জহীর উকিন কটউবটা কনসয় এসগাসলা আবদুল  াসদসরর কদস । 
আহমদ মুসা পস ট ঘথস  ঘমাবাইল ঘবর  সর বলল, ‘জাসবর, ঘোমার 

 থা যয়নব ঘযাবায়দা ও ফরহাদ ফকরদ উকিনসদর জাকনসয় ঘদই।’  
এ টু ঘথসমই আবার বলল, ‘জাসবর, ঘোমার হবু শ্বশুর পুরসাে 

প্রজাকদপ স ও জাকনসয় ঘদই। কসকরে থানারো ওকদস  পাগসলর মসো হসয় 
আসছ।’ 

থমস  দােঁকিসয়সছ জাসবর জহীর উকিন। কফসর োক সয়সছ আহমদ মুসার 
কদস । লজ্জায় রািা হসয় ঘগসছ োর মুখ। বলল ঘস, ‘আপকন কসকরে থানারোস  
ঘিসনন? স্যারস  ঘিসনন?’ 

‘শুধু কিনব ঘ ন? ওসদর বাকিসে থা লাম, ঘখলাম। সব বলব, যাও েুকম 
ওসদর োন ঘফরাও।’ বলল আহমদ মুসা। 

িলার জসে কফসর দােঁিাসে কগসয়ও আবার বলল, ‘স্যার, দাদী ও 
যয়নবস ও এটা বসলসছন?’ 

কমকি হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘শুধু বসলকছ নয়, কসকরে থানারোর 
সাসথ ওসদর  থা বকলসয়ও কদসয়কছ। ক , খুকশ ঘো! ঘোমার  কিন  াজটা আকম 
 সর কদসয়কছ।’ 

জাসবর জহীর উকিন লাজনম্র এ টু হাকস হাসল। বলল, ‘স্যার, আপনার 
সাক্ষ্াৎ ঘয পায়, োর এমন ঘস ভাগযই হয়। আকম সিংগ্রামী আহমদ মুসাস ই 
কিনোম স্যার এেকদন। ক ন্তু এই কমকনটখাসনস র পকরিসয়ই আমার মসন হসে, 
ভাই আহমদ মুসা, মানুে আহমদ মুসা োর িাইসে অসন  বি।’ 
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 থাগুসলা বলসে কগসয় জাসবর জহীর উকিসনর  ণ্ঠ ভাকর হসয় উসিসছ। 
ঘিাসখর ঘ াণ োর কভসজ উসিসছ।  

 থা ঘশে  সরই জাসবর জহীর উকিন  ুসর দােঁকিসয় আবদুল  াসদসরর 
 াসছ যাবার জসে পা বািাল।  

আহমদ মুসা ঘমাবাইল কনসয় বযস্ত হসয় পিল হাকবব হাসাবাহর ঘশে 
খবরটা এবিং জাসবর জহীর উকিসনর সুস্থ থা ার  থাটা যয়নব ও পুরসাে 
প্রজাকদপ সদর জানাসনার জসে।  থা বলল আহমদ মুসা থাই প্রধানমন্ত্রী, 
প্রকেরক্ষ্ামন্ত্রী ও একদস  আসয়শা আকলয়াসদর সাসথও।  

োরপর ঘটকলসফান  রল আন্দামাসন আহমদ শাহ আলমগীর-সুেমার 
 াসছ, সুকস্মো বালাজীর  াসছ, স্বরূপা কসিংহাল-সাজনা কসিংহাসলর  াসছ, 
শাহবানুসদর  াসছ এবিং হাজী আবদুিাহ ও খালাম্মার  াসছ।  

ঘশে ঘটকলসফানটা  রল মদীনা শরীসফ ঘোনা ঘজাসসফাইসনর  াসছ।  
ঘটকলসফান ঘশে  রসে ঘবশ সময় ঘলসগসছ।  
ঘমাবাইল বন্ধ  সর আহমদ মুসা ো াল আবদুল  াসদরসদর কদস । 

ঘদখল, ওসদর োন কফসরসছ। গসল্প বযস্ত ওরা।  
আহমদ মুসার ঘটকলসফান ঘশে হসয়সছ ঘদখসে ঘপল ওরাও।  
ওরা দ্রুে একগসয় এল আহমদ মুসার  াসছ। আবদুল  াসদর দ্রুে  সণ্ঠ 

বলল, ‘আিাহর হাজার ঘশা র ঘয, আপনার ঘ ান ক্ষ্কে হয়কন, শয়োনসদর ঘশে 
 সরসছন। এ টাই দুঃখ স্যার, যুসদ্ধর শ্বাসরুদ্ধ র কফকনকশিং আকম ঘদখসে ঘপলাম 
না, যা শুনলাম বি ভাই জাসবর জহীর উকিসনর  াসছ। আমরা ঘভসব পাকে না 
স্যার, আমরা এ সাসথই কছলাম। গযাস ঘবামায় আমরা োন হারালাম, আপকন 
ক ভাসব ঘবেঁসি ঘগসলন?’    

‘ঘোমাসদর সে ব  রার সুসযাগ আকম পাইকন। সিংোসলাপ ারী এ 
ধরসনর গযাস ঘবামার  াযব াকরো ঘদি-দুই কমকনসটর ঘবকশ থাস  না। এ সময় 
কনঃশ্বাস বন্ধ ঘরসখ ঘবেঁসি যাওয়া যায়।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘সুবহানআিাহ! দুকনয়ায় িলসে ঘগসল  ে ঘয বুকদ্ধ,  ে োন ঘয 
দর ার! আজ এ বুকদ্ধ যকদ আপনার মাথায় না থা সো, োহসল ওরা লাশ না হসয় 
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আমরা লাশ হোম। হাকবব হাসাবাহ নাক  ঘ ােণাই  সরকছল আমাসদর  াস  
 ে টু রা  সর মারসব।’ বলল সরদার জামাল উকিন।  

‘সরদারজী, এসব  থা এখন থা । আপকন আসুন, আবদুল  াসদর, 
জাসবর ঘোমরা এস এই পাথরটায় এ টু বকস। জরুকর  থা আসছ।’ 

বসল আহমদ মুসা  সয়  ধাপ কপকছসয় এ টা সমেল বি পাথসরর এ  
প্রাসন্ত কগসয় বসল। সবাই কগসয় বসল োর সামসন।  

‘স্বয়িং পুকলশ প্রধান, ঘগাসয়ন্দা প্রধান ও পুরসাে প্রজাকদপ  আসসছন 
ঘহকল প্টার কনসয়। ওরা এসস  ােঁকট সািব  রার পর আমরা সবাই যাব থাই রাজার 
প্রাসাসদ। কেকন সবাইস  দাওয়াে  সরসছন। আকম ঘয  থাটা বলসে িাই ঘস  থা 
বলার সুসযাগ আর হসব না। এখনই ঘসটা সারসে হসব।’ আহমদ মুসা বলল। 

আহমদ মুসা আবার  থা শুরু  রসে যাকেল, োর আসগই আবদুল 
 াসদর  ামাল উকিন বলল, ‘স্যার, এসদর কেনজনস  সািব  রসল হসো না? ক  
কনসয় সসর পসিকছল ঘদখা ঘযে!’  

‘না আবদুল  াসদর, এসব সাসিবর  াজ ওরা  রসবন। আমাসদর  াজ 
ঘশে।’ 

বসল আহমদ মুসা মুহূেব াল ঘথসম আবার বলা শুরু  রল, ‘ঘয গুপ্ত 
ধনভাণ্ডার খুেঁসজ পাওয়া ঘগসছ, ঘস বযাপাসরই  থা বলসে িাই। জাসবর জহীর 
উকিন  টনার  থা জাসন না। সরদারজী, আপকন কবেয়টা জাসবর জহীর উকিনস  
বলুন।’ ঘশে বা যটা আহমদ মুসা সরদার জামাল উকিনস  লক্ষ্য  সর বলল। 

সরদার জামাল উকিন ঘেপািং পাহাসি আসার পসথ গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুেঁসজ 
পাওয়ার  াকহনী, গুপ্ত ধনভাণ্ডাসরর কববরণ এবিং গুপ্ত ধনভাণ্ডাসরর মাকলস র  থা 
সিংসক্ষ্সপ জাসবর জহীর উকিনস  বলল। 

সরদার জামাল উকিন থামসল আহমদ মুসা বলল, ‘এ ধনভাণ্ডার 
আপনারা ক ভাসব  াসজ লাগাসবন, ঘসটাই আকম আপনাসদর  াসছ জানসে িাই।’ 

আহমদ মুসার  থা ঘশে না হসেই সরদার জামাল উকিন বসল উিল, 
‘আমরা  াসজ লাগাব ক ? এই ধনভাণ্ডার আিাহ ঘোমার হাসে েুসল কদসয়সছন। 
আমরা  েবার এই পথ কদসয় যাোয়াে  সরকছ, ধনভাণ্ডাসরর সন্ধান আমরা 
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পাইকন। ধনভাণ্ডাসরর পথ আিাহ ঘোমাস ই ঘদকখসয়সছন, এই ধনভাণ্ডার ঘোমার 
হাসেই কদসয়সছন আিাহ। এর দাকয়ত্ব ঘোমার।’ 

‘আকম এ  উকসলা মাত্র। এ ধনভাণ্ডার মালয়ী, থাই মুসলমানসদর এবিং 
এ অিলবাসীর। এর বযবস্থাপনার দাকয়ত্ব আপনাসদরস ই কনসে হসব।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘েুকম উকসলা, ঘসটা েুকম বলসে পার। ক ন্তু আসসলই আিাহ ঐ 
ধনভাণ্ডার ঘোমার হাসেই েুসল কদসয়সছন। এটাই সেয।’ ঘজার কদসয় বলল 
সরদার জামাল উকিন।  

‘এটা আিংকশ  সেয। সসেযর অপর অিংশটা হসলা, ধনভাণ্ডার এ া 
আমার হাসে েুসল ঘদনকন। ধনভাণ্ডার যখন পাওয়া যায়, েখন আপনারা আমার 
সাসথ কছসলন। এর অথব, ধনভাণ্ডার যখন আিাহ আমাস  ঘদখাসলন, েখন আিাহ 
আপনাসদর আমার সাসথ ঘরসখসছন। আর সম্পসদর ওপর মাকল ানার ঘখাদায়ী 
এ টা উকসলা হসলা, যার মাকটসে, বা ঘয ঘদসশর মাকটসে সম্পদ পাওয়া যাসব, 
সম্পদ ঘসই ঘদসশর বা ঘসই ঘদসশর মানুসের। ঘযসহেু ঘদশ আপনাসদর, োই এই 
সম্পসদর মাকল  আপনারা। এই সম্পদ পাওয়ার আিাহ আমাস  উকসলা 
বাকনসয়সছন, এটাই সেয।’ থামল আহমদ মুসা।  

ধীর  সণ্ঠ সরদার জামাল উকিন বলল, ‘ঘোমার  থার ওপর  থা বলা 
আমাসদর ঘবআদকব। ক ন্তু ঘযসহে ুেুকম আমার নাকের মসো, োই ক ছু  থা বসল 
রাকখ। আবারও বলকছ, ঘোমার  থা ঘমসন ঘনবার পরও ঘোমাস  উকসলা 
বাকনসয়সছন আিাহ কনশ্চয় ঘ াসনা কবসশে উসিসশ্য। ঘসই উসিশ্যটা ক ? 
ঘোমাস  ছািাও এই ধনভাণ্ডার আিাহ আমাসদর কদসে পারসেন, ো ঘদনকন। 
ঘোমাস  উকসলা বাকনসয়সছন ঘ ন?’ 

‘হয় ঘো আিাহ িান, এ ধনভাণ্ডাসরর বযাপাসর ঘ াসনা পরামশব িাইসল 
আকম ো ঘযন কদই।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘োহসল বল, এ ধনভাণ্ডার ঘ  রাখসব, এর বযবহাসরর বযবস্থাপনা ক  
হসব?’ সরদার জামাল উকিন বলল।  
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‘এই বযাপাসর আপনাসদর কিন্তাটা ক  বলুন, োহসল আমার পরামশব ঘদয়া 
সহজ হসব।’ বলল আহমদ মুসা। 

সরদার জামাল উকিন ো াল জাসবর জহীর উকিসনর কদস । বলল, 
‘জাসবর জহীর উকিন আমাসদর ঘনো। এ বযাপাসর  থা বলা োরই হ ।’ 

‘ধনভাণ্ডার যাসদর োরা আিাহ আকবষ্কার  করসয়সছন, আকম োসদর 
মসধয কছলাম না। অেএব, এ বযাপাসর ঘ াসনা মে ঘদবার  থা আমার নয়। েবু 
বলসে হসল আকম বলব, আল- াোন বা ঘ াসহোন পাহাসির ধনভাণ্ডার 
আপােে ঘ াসহোন  কবলার প্রধান জনাব সরদার জামাল উকিসনর েত্ত্বাবধাসন 
থা সব। আর এ ধনভাণ্ডাসরর বযবহার বযবস্থাপনার কবেয়টা আমাসদর স সলর 
সম্মাকনে ঘনো, থাইলযাসন্ের এ  যুগান্ত ারী পকরবেবসনর নায়  আমাসদর মহান 
ভাই আহমদ মুসা কি   সর ঘদসবন।’ বলল জাসবর জহীর উকিন। 

ক ছ ুবলসে যাকেল সরদার জামাল উকিন। োর আসগই আহমদ মুসা 
বসল উিল, ‘জাসবর, সববাবস্থায় স ল প্রশিংসা আিাহর জসে, ঘ াসনা মানুসের 
এসে ভাগ বসাবার অকধ ার ঘনই। ঘ াসনা আসবসগর বশবেবী হসয় এটা ভুসল 
যাওয়া উকিে নয়।’  

‘স্যকর। আিাহ আমাস  মাফ  রুন। আপকন আমাস  শুধসর কদসয়সছন 
ভাই। আিাহ আপনার ওপর রহম  রুন।’ বলল জাসবর জহীর উকিন। োর  ণ্ঠ 
ভাকর। 

‘ধেবাদ জাসবর। আিাহ আমাসদর স লস  মাফ  রুন।’ জাসবর 
থামসেই বলল আহমদ মুসা।  

 থা ঘশে  সর এ টা দম কনসয়ই আবার বলা শুরু  রল আহমদ মুসা। 
বলল, ‘আমার মে হসলা, জাসবর জহীর উকিন এবিং জনাব সরদার জামাল 
উকিনরা ঘয থ উসদযাসগ ধনভাণ্ডারকট উদ্ধার  রসবন। জাসবর কি ই বসলসছ, 
ধনভাণ্ডার আপােে সরদার জামাল উকিন আমানে কহসসসব রাখসবন। োরপর 
আকম মসন  রকছ ধনভাণ্ডাসরর বণ্টনটা এভাসব হসবঃ ধনভাণ্ডার সমান িার ভাসগ 
ভাগ হসব। এর এ  ভাগস  দুই ভাসগ ভাগ  সর এর এ  অিংশ কদসে হসব থাই 
সর াসরর কশক্ষ্া মন্ত্রণালসয়র ছাত্রবকৃত্ত কবভাগস । অে অিংশ পাসব মালসয়কশয়া 
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সর াসরর অনুরূপ ছাত্রবকৃত্ত েহকবল। িার ভাসগর অবকশি কেন ভাসগর এ  ভাগ 
পাসব থাই সর াসরর স্বায়ত্তশাকসে সিংস্থা মুসকলম এেুস শন ট্র্াে। এর অবকশি 
দুই ভাসগর এ  ভাগ যাসব মালসয়কশয়া সর াসরর ইসলাকম  এ াসেকম অব 
সাসয়ন্স- এর গসবেণা প্র ল্প প্রসমাশন ফাসন্ে। িার ভাসগর ঘশে ভাসগর কেন-
িেথুবািংশ পাসব শাহ পকরবার োসদর দাকব-দাওয়া আসন্দালসনর েহকবল কহসসসব। 
অবকশি এ -িেথুবািংশ পাসব জনাব সরদার জামাল উকিসনর  কবলা আল-
ঘ াসহোন, যা োরা বযয়  রসব ঘ াসহোসনর পাহািী পকরবারগুসলার কশক্ষ্া 
উন্নয়সন।’ থামল আহমদ মুসা। 

‘আলহামদুকলিাহ্।’ সরদার জামাল উকিন, জাসবর জহীর উকিন ও 
আবদুল  াসদর  ামাল উকিন এ সাসথ বসল উিল।  

‘সবসিসয় ভাসলা লাগসছ, মালসয়কশয়া, থাইলযাসন্ের মুসকলম-অমুসকলম 
ঘ উ বকিে হসলা না এই ফান্ে ঘথস  এবিং এই ফান্ে বযয় হসব সববসাধারসণর 
জােীয়  লযাসণ। ফান্ে ঘযসহেু মুসলমানসদর, োই মুসলমানরা অগ্রাকধ ার 
ঘপসয়সছ বসট, ক ন্তু অমুসকলমরাও োযয অিংশ ঘপসয়সছ। আলহামদুকলিাহ্।’ 
জাসবর জহীর উকিন বলল।  

‘ধনভাণ্ডাসরর কেন-িেথুবািংশই বযয় হসে কশক্ষ্া ও োন-কবোসনর 
উন্নয়সন। এর ঘপছসন আপনার ক  কিন্তা  াজ  সরসছ স্যার?’ কজোসা আবদুল 
 াসদর  ামাল উকিসনর।  

‘আবদুল  াসদর, ধনভাণ্ডাসরর সাসথ রাখা ধনভাণ্ডাসরর মাকলস র ঘয 
বক্তবয কলকখে আসছ, োর  থা মসন আসছ ঘোমার কনশ্চয়। োর বক্তসবয আসছ, 
ক   সর ধীসর ধীসর কবসদশীরা মালয় উপেীপ দখল  সর ঘনয়। মুসলমানসদর 
েখন অথববল, জনবল, অস্ত্রবল ক ছুরই অভাব কছল না। অভাব কছল সসিেনোর, 
অভাব কছল শত্রুস  ঘিনা ও ঘবাঝার মসো োসনর, অভাব কছল জােীয় ঘবাধ ও 
ঐস যর। এসব অভাসবর মূল  ারণ কছল উপযুক্ত কশক্ষ্ার অভাব, ঘয কশক্ষ্া 
কনসজস  ঘিনায়, জাকেস  ঘিনায়, ঘদশস  ঘিনায় এবিং কনসজস সহ ঘদশ ও 
জাকেস  সমৃদ্ধ  রার, ঘদশ ও জাকেস  রক্ষ্া  রার উপযুক্ত  সর ঘোসল। এই 
কশক্ষ্ার অভাব এখনও প্র ট। উপযুক্ত কশক্ষ্া ও োসনর অভাসবই আমরা ঘদশ ও 
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জাকের ঐ য ও সমৃকদ্ধ কনকশ্চে  রসে পারকছ না এবিং েিযসন্ত্রর কশ ার হকে। এই 
ঘয ঘোমরা সিং সট পসিকছসল, এখাসন ঘোমাসদর োন ও সসিেনোর অভাব 
মুখয  ারণ কহসসসব  াজ  সরসছ। এজসেই উপযুক্ত কশক্ষ্ার উন্নকে এবিং োন-
কবোসনর কবস্তাসরর জসে ঘবকশ অথব বরাি  রা হসয়সছ। এখন বন্দু , ঘবামা 
ঘ াসনা পকরবেবসনর অস্ত্র নয়, আসল অস্ত্র হসলা উপযুক্ত োন এবিং োসনর উপযুক্ত 
বযবহার। আজ অস্ত্র ও অথববসলর মসো হােব পাওয়াসরর িাইসে 
সুপকর কল্পেভাসব রকিে গ্রন্থাকদ, সুসম্পাকদে বহুল প্রিাকরে পত্র-পকত্র া, 
শকক্তশালী ইসল ট্র্কন  কমকেয়া আর োন ও েথয-প্রযুকক্তর সুপকর কল্পে সফট 
পাওয়াসরর শকক্ত অসন  ঘবকশ। ধনভাণ্ডাসরর মাকল  এটাই ঘিসয়কছসলন ঘয, োর 
ধনভাণ্ডার উপযুক্ত হাসে পিু  এবিং উপযুক্ত  াসজ লাগু । আকম োর এই আশা 
পূরণ  রার ঘিিা  সরকছ।’ থামল আহমদ মুসা।  

‘আলহামদুকলিাহ্।’ বসল উিল এ সাসথ কেনজনই।  
ক ছ ুবলসে ঘগল সরদার জামাল উকিন। এ সময় ঘহকল প্টাসরর শব্দ 

োসদর  াসন এল। 
কেনজসনর ছয়কট ঘিাখই ছুসট ঘগল পূবব কদস । বি ঘহকল প্টার। 

সামকর  ঘহকল প্টার বসল মসন হসে।  
‘আমার মসন হসে, ঘয ঘহকল প্টার আসসছ, এই ঘহকল প্টাসর  সর 

আমরা সবাই যাব থাইরাজা আনন্দ মকহদল ভূকমবসলর প্রাসাদ-অকফসস। কেকন 
দাওয়াে কদসয়সছন আমাসদর স লস । ঘসখাসন যারা যাসেন োসদর মসধয 
রসয়সছ দাদী, যয়নব ঘযাবায়দা ও ফরহাদ ফকরদ উকিন। োছািা ঘসখাসন যাসে 
কসকরে থানারো এবিং যাসে আসয়শা আকলয়া ও আবদুল জব্বার আল 
ঘযাবাসয়রও। আর....।’ 

‘সবাই মাসন আসয়শা আকলয়া ও জাফর জাকমল ওখাসন যাসে ক ভাসব?’ 
আহমদ মুসার  থার মাঝখাসনই  থা বলল সরদার জামাল উকিন। োর ঘিাসখ-
মুসখ কবস্ময়।  

এ ই ধরসনর কবস্ময় জাসবর জহীর উকিসনর ঘিাসখ-মুসখ। সরদার 
জামাল উকিন থামসেই জাসবর জহীর উকিন বসল উিল, ‘মহারাজা, প্রধানমন্ত্রী 
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আপনার সাসথ ঘদখা  রসবন, আমাসদরস ও ো সে পাসরন, এটা কি  আসছ। 
ক ন্তু দাদীরা যাসেন ঘ ন বুঝসে পারকছ না।’ 

‘আকম ঘটকলসফাসন সবার সাসথ আসলািনা  সরকছ। দাদী ও যয়নসবর 
সাসথও। আসয়শা আকলয়ার সাসথও  থা বসলকছ। আকম প্রধানমন্ত্রীস  বসলকছ, োই 
সবাইস  আমন্ত্রণ জানাসনা হসয়সছ এবিং কনসয় যাবারও বযবস্থা  সরসছন।’ বলল 
আহমদ মুসা।  

‘ঘ ন? সবাইস  প্রসয়াজন ঘ ন?’ বলল জাসবর জহীর উকিন।  
‘দু’কট  ারসণ। এ . সবার সাসথ আকম ঘদখা  রসে িাই, দুই. জাসবর 

জহীর উকিন, যয়নব ঘযাবায়দা এবিং আসয়শা আকলয়ার কবসয় আকম ঘদসখ ঘযসে 
িাই। আকম দুঃকখে, ঘোমাসদরস  কজসেস  রার সময় পাইকন। আকম যয়নব 
ঘযাবায়দা, দাদী, আসয়শা আকলয়াসদরস  বসলকছ। জাসবর, সরদারজী, 
আপনাসদর আপকত্ত ঘনই ঘো? থাই রাজার প্রাসাসদই এই কেন ঘজািা কবসয়র 
আসয়াজন  রা হসে।’     

অপার কবস্ময় জাসবর জহীর উকিসনর মসন। সরদার জামাল উকিন ও 
আবদুল  াসদসরর ঘিাসখ-মুসখও। বলল জাসবর জহীর উকিন, ‘আমাসদর বযাপাসর 
আপনার ঘয ঘ াসনা কসদ্ধান্ত আমাসদর ঘস ভাগয। ক ন্তু....।’ 

জাসবর জহীর উকিসনর  থার মাঝখাসনই সরদার জামাল উকিন বসল 
উিল, ‘আকমও এস  আমাসদর পরম ঘস ভাগয বসল মসন  রকছ।’ 

‘ক ন্তু সম্মাকনে ভাই, এটা আজই ঘ ন? এে োিাহুিা  সর ঘ ন?’ বলল 
জাসবর জহীর উকিন সরদার জামাল উকিসনর  থা ঘশে হবার সিংসগ সিংসগই।  

‘ঘোমাসদরস  আসর টা  থা জানাসনা হয়কন। আকম আজই মদীনায় 
আমার বাকিসে যাব।’ 

 থাটা শুসন কবদুযৎ-েৃসির মসো িমস  উিল কেনজনই। হিাৎ ঘযন 
রাসের অন্ধ ার নামল োসদর ঘিাসখ-মুসখ। সবাই কবস্ময়োকিে ঘবাবা দৃকি কনসয় 
ো াল আহমদ মুসার কদস । 

ক ছুক্ষ্ণ ঘ উ  থা বলসে পারল না।  
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এ সময় নীরবো ভািল জাসবর জহীর উকিন। ধীর  সণ্ঠ বলল, 
‘আপনার সাসথ ঘো ক ছুই  থা হসলা না আমার। আপনার সম্পস ব  ে  থা 
শুসনকছ,  ে পসিকছ। এ  স্বে কছসলন আপকন আমাসদর  াসছ। হাকবব 
হাসাবাহসদর মুসখই প্রথম শুনলাম ঘয, আপকন সম্ভবে থাইলযাসন্ে এসসসছন। ওরা 
কনকশ্চে েখনও জানসো না, ক ন্তু বলসো ঘয, আহমদ মুসা ছািা োসদর ক্ষ্কে 
 রার এমন ঘলা  পৃকথবীসে কেেীয় ঘ উ ঘনই। োরা সসন্দহ  রসো ঘয, 
আন্দামাসন যখন আপকন এসসসছন, েখন থাইলযাসন্েও আসসে পাসরন। মাত্র 
 সয় কদন আসগ োরা কনকশ্চে হয় ঘয, আপকনই আহমদ মুসা। আকম এটা জানার 
পর ক  ঘয খুকশ হসয়কছলাম। ঘসকদনই প্রথম ভাবসে শুরু  রলাম, আিাহ আমাস  
মুক্ত  রসবন। মুক্ত  রার জসেই আিাহ আপনাস  থাইলযাসন্ে কনসয় এসসসছন। 
ঘসকদন ঘথস ই  ে স্বে ঘদখকছ, আপনাস   ে  থা বলব,  ে  থা জানব। 
আপকন ঘ ন আন্দামাসন এসলন আর ক ভাসবই বা এসলন থাইলযাসন্ে? এসব নানা 
প্রশ্ন জমাট ঘবেঁসধ আসছ আমার মসধয।’ বলল জাসবর জহীর উকিন। অশ্রুসভজা 
োর  ণ্ঠ।  

আহমদ মুসা এ টা হাে জাসবসরর কপসি ঘরসখ সান্ত্বনা কদসয় বলল, 
‘আমরা এখনও এ সাসথ এ সবলার মসো আকছ। অসন   থা হসব। 
আন্দামাসনর আহমদ শাহ আলমগীসরর ঘটকলসফান নাম্বার আকম ঘোমাস  কদসয় 
যাব। োর সাসথ  থা বসল আন্দামাসনর সব  টনা জানসে পারসব। আর 
থাইলযাসন্ে ক ভাসব এলাম, এটা যয়নব ঘযাবায়দার  াছ ঘথস  জানসে পারসব। 
ঘসই আমাস  কনসয় এসসসছ থাইলযাসন্ে।’ 

জাসবর জহীর উকিন কবস্ময়ভরা দৃকি কনসয় ো াল আহমদ মুসার কদস । 
বলল, ‘যয়নব আপনাস  কনসয় এসসসছ থাইলযাসন্ে?’ 

‘ঘস এ  রূপ থা জাসবর। েুকম ঘযাবায়দার  াসছ শুসন কনও।’ 
বসলই আহমদ মুসা আ াসশর কদস  ো াল। বলল, ‘ঘহকল প্টার এসস 

ঘগসছ। িল আমরা এ পাসশ সসর যাই। মাসঝর এই এলা াটা ক ছুটা সমেল। 
এখাসন ঘহকল প্টার লযান্ে  রাসে সুকবধা হসব।’ 

উসি দােঁিাল আহমদ মুসা।  
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োর সাসথ উসি দােঁিাল সবাই। এ পাসশ োরা সসর ঘগল।  
এস  এস  দু’কট ঘহকল প্টারই লযান্ে  রল। ঘহকল প্টারগুসলা 

মাউসন্টইন লযান্োর। সুেরািং ঘ াসনা অসুকবধাই হসলা না লযান্ে  রসে।  
প্রথসম ঘহকল প্টার ঘথস  নামল পুকলশ প্রধান থানম ক কত্ত ািরণ। 

োরপর নামল সহ ারী ঘগাসয়ন্দা প্রধান পুরসাে প্রজাকদপ । োরপসরই ঘনসম 
এল আরও  সয় জন পুকলশ ও ঘগাসয়ন্দা অকফসার।  

অে ঘহকল প্টার ঘথস  নামল এ দল পুকলশ।  
পুকলশ প্রধান অকফসারসদর কনসয় একগসয় আসসে লাগল আহমদ 

মুসাসদর কদস ।  
আহমদ মুসারাও এসগাসলা োসদর কদস । মুসখামুকখ হসলা োরা।  
আহমদ মুসা স্বাগে জাকনসয় হাে বািাল পুকলশ প্রধাসনর কদস  

হ্যান্েসশস র জসে।  
ক ন্তু পুকলশ প্রধান দু’হাে বাকিসয় জকিসয় ধরল আহমদ মুসাস । বলল, 

‘ িংগ্রযািুসলশন কবসভন বাগবমযান ওরসফ আহমদ মুসা। আমরা  ৃেে আপনার 
 াসছ। প্রথমটায় আপনার  থায় আমরা আস্থা রাখসে পাকরকন বসল দুঃকখে।’ 

থাইলযাসন্ের সবসিসয় সম্মাকনে পুকলশ অকফসার, পুকলশ প্রধানস  
জকিসয় ধসর আহমদ মুসা বলল, ‘ ৃেেো আমাস ই প্র াশ  রসে হসব স্যার। 
আপনার কবভাসগর সহসযাকগো না ঘপসল আকম এভাসব এসগাসে পারোম না।’ 

আহমদ মুসা জাসবর জহীর উকিনস  ঘদকখসয় বলল, ‘এ হসলা  টনার 
মধযমকণ জাসবর জহীর উকিন।’ 

পুকলশ প্রধান এসগাসলা জাসবর জহীর উকিসনর সাসথ হ্যান্েসশ   রার 
জসে।  

এই ফােঁস  সহ ারী ঘগাসয়ন্দা প্রধান পুরসাে প্রজাকদপ  এসস জকিসয় 
ধরল আহমদ মুসাস । বলল, ‘ওসয়ল োন ইয়িংমযান। েুকম স লস  কনববা   সর 
কদসয়ছ।’ 
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োরপসরই  াসন  াসন আহমদ মুসাস  বলল, ‘ঘোমার হুকুম মসো কেন 
ঘজািা কবসয়র  াজ পুসরাদসম িলসছ। ঘোমার কটস টও ঘরকে, ক ন্তু কসকরে 
থানারোরা ক  ঘোমাস  ছািসব?’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘স্যার, ঘ উ ছাসি না। েবু ছািসেই হয়। 
এটাই পৃকথবীর এ  কনষু্ঠর কনয়ম।’ 

‘েবুও মধুর এই পৃকথবী’ বসল পুরসাে প্রজাকদপ  আহমদ মুসাস  ঘছসি 
কদসয় কগসয় জকিসয় ধরল জাসবর জহীর উকিনস । বলল, ‘েুকম কি  আছ ঘবটা?’ 
গভীর আসবগ পুরসাে প্রজাকদপস র  সণ্ঠ।  

আহমদ মুসা পুরসাে প্রজাকদপ  ও পুকলশ প্রধানস  পকরিয়  করসয় কদল 
সরদার জামাল উকিন ও আবদুল  াসদর  ামাল উকিসনর সাসথ। বলল, ‘ঘবোিংগ 
ঘথস  এই ঘটপািংগ পাহাি পযবন্ত আমার অকভযাসনর এরা কছসলন মধযমকণ।’ 

‘না স্যার’, বসল উিল সরদার জামাল উকিন, ‘আমরা আসসল োন 
হাকরসয় ঘফসলকছলাম। আহমদ মুসা অদ্ভুে প্রোর পকরিয় না কদসল ওরা কেনজন 
লাশ না হসয় আমরা কেনজন লাশ হসয় ঘযোম। জাসবর জহীর উকিনও বােঁিে না।’ 

 ৃেে দৃকিসে এ বার আহমদ মুসার কদস  োক সয় ক ছ ুবলসে যাকেল 
পুকলশ প্রধান থানম ক কত্ত ািরণ। 

োর আসগই আহমদ মুসা বসল উিল, ‘মাফ  রসবন স্যার, হাকবব 
হাসাবাহসদর সািব বাক  আসছ,  ােঁকটও সািব  রা দর ার স্যার।’ 

কমকি হাসল থানম ক কত্ত ািরণ। বলল, ‘আকম শুসনকছ, েুকম প্রশিংসা 
পছন্দ  র না। সকেযই যকদ ঘোমার মসো দুকনয়ার সব ঘলা  হসো আহমদ মুসা!’ 

এ টু ঘথসমই আবার আহমদ মুসাস  লক্ষ্য  সর বলল, ‘ঘদখ, 
অকফসাররা কভ কটমসদর ফসটা কনসে, সুরেহাল করসপাটব তেকর  রসছ। ওরাই সািব 
 রসব কভ কটমসদর। ঘটরকরজম কপ্রসভনশন বুযসরার (TPB) িীফও এসসসছন। 
োর ঘনেৃসত্বই পুকলশরা  ােঁকট সািব  রসব, ফসটা ঘনসব। অসন  সময় লাগসব 
ওসদর। ওরা থা সব, আমরা িসল যাব এখকন ঘোমাসদর কনসয়।’ 

বসলই পুরসাে প্রজাকদপস র কদস  ঘিসয় কনসদবশ কদল, ‘কম. প্রজাকদপ , 
TPB িীফ িুলািং রণস  সব  াজ আসর বার বুকঝসয় কদসয় আসুন। আমরা 
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এখনই োটব  রব। এরা সবাই ক্লান্ত। োছািা কবসয়র আসয়াজসন এসদর ঘরকে 
হবারও প্রশ্ন আসছ।’ 

‘কি স্যার, আকম আসকছ।’ বসল অকফসারসদর কদস  িসল ঘগল পুরসাে 
প্রজাকদপ ।  

‘আহমদ মুসা, এ টা সুখবর আসছ। পুরসাে প্রজাকদপ  আজই 
থাইলযাসন্ের ঘগাসয়ন্দা প্রধাসনর দাকয়ত্ব কনসেন। আর ঘগাসয়ন্দা প্রধান আজস ই 
রয়যাল  াউকন্সসলর এ জন সদস্য কহসসসব কনসয়াগ ঘপসয় ঘগসছন।’ বলল পুকলশ 
প্রধান থানম ক কত্ত ািরণ।  

‘খুব খুকশ হলাম স্যার। আপনারা সকি  মূলযায়ন  রসছন।’ বলল 
আহমদ মুসা।  

‘আহমদ মুসা, েুকম এভাসব না কগসয় আর এ কদন সময় কদসে পার না 
আমাসদর?’ পুকলশ প্রধান থানম ক কত্ত ািরণ বলল।  

‘স্যার, আমার ঘছসল অসুস্থ। আমার স্ত্রীস  সকেযই এ টু আপসসট মসন 
হসলা, যকদও ঘস কনসজস  ঘিসপ রাখার ঘিিা  সরসছ। আকম এ টু উকেগ্ন।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

 সয়  কমকনসটর মসধয কফসর এল পুরসাে প্রজাকদপ । বলল, ‘সব কি -
িা  স্যার। আমরা এখন ঘযসে পাকর।’ 

‘কি  আসছ িল।’ বসল পুকলশ প্রধান থানম ক কত্ত ািরণ আহমদ মুসার 
হাে ধসর পাশাপাকশ ঘহকল প্টাসরর কদস  হােঁটসে শুরু  রল।  

পুরসাে প্রজাকদপ  জাসবর জহীর উকিন, সরদার জামাল উকিন এবিং 
আবদুল  াসদরস  কনসয় ঘপছসন হােঁটা শুরু  রল।   

কমকনট পােঁসিস র মসধযই সবাইস  কনসয় এ কট ঘহকল প্টার আ াসশ 
উিল। 
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থাইরাজা আনন্দ মকহদল ভূকমবসলর খাস ড্রইিংরুম ঘথস  ঘবকরসয় এল 
আহমদ মুসা।  

ড্রইিংরুসমর দরজায় দােঁকিসয় রাজা আনন্দ মকহদল ভূকমবল এবিং রানী 
মাহা সারাখান ভূকমবল কবদায় কদল আহমদ মুসাস । কবদায়ী হ্যান্েসশ   রসে 
কগসয় রাজা ভূকমবল বলল, ‘আহমদ মুসা, কনসজর জীবন কবপন্ন  সর কনঃস্বাথব ঘসবা 
কদসয় থাইলযান্েস  আপকন অসীম  ৃেেোপাসশ আবদ্ধ  সরসছন। কিরকদন মসন 
রাখসব এটা থাইলযান্ে।’ 

‘কসকরে থানারো ও জাসবর বািংসা জহীর উকিসনর কবসয় দকক্ষ্সণর 
পাত্তানীসদর সাসথ অবকশি থাইলযান্েস  আরও এ াত্ম  রসব এবিং এরও সবটা 
 ৃকেত্ব আপনার আহমদ মুসা।’ রাজা ভূকমবসলর  থা ঘশে হবার পসরই বসল 
উিল রানী মাহা সারাখান ভূকমবল।  

‘আপনাসদর ধেবাদ একিসলকন্স। ঘয আকেথয, ঘয আন্তকর ো কদসয়সছন 
আপনারা, আমারও কিরকদন ো মসন থা সব। আকম যা ক ছুই  সরকছ, োর জসে 
স ল  ৃকেত্ব আমার মাকলস র, আমার স্রিার। মহামাে রানী, আকমও আশা  কর, 
পাত্তানী মুসলমানসদর সাসথ অবকশি থাইলযান্ে আরও এ াত্ম হসয় যাসব। ওরা 
ঘবকশ ক ছ ুিায় না, ওসদর কবশ্বাস এবিং কবশ্বাসকভকত্ত   াসজর স্বাধীনো ওসদর 
জসে যসথি। বহুজাকে  রাসে জাকেগুসলার স্বায়ত্তশাসন রােস  দুববল  সর না, 
শকক্তশালীই  সর।’  

‘ধেবাদ আহমদ মুসা, ঘোমার এ  থাগুসলা আমাসদরও  থা। সকেয 
আহমদ মুসা, সবার যকদ ঘোমার মসো এমন পরাসথবর জীবন হসো, মানুে যকদ 
হসো এমন ঈশ্বরস কন্দ্র , োহসল দুকনয়ায় স্বগব ঘনসম আসে। ঘোমাস  ঈশ্বর 
দী বজীবী  রুন।’ বলল রাজা আনন্দ মকহদল ভূকমবল। 

‘ধেবাদ একিসলকন্স। গুে বাই।’ 
‘গুে বাই, গে ঘেস ইউ।’ বলল রাজা ও রানী দু’জসনই। 
আহমদ মুসা  ুসর দােঁকিসয়  করসোর ধসর িলসে শুরু  রল।  
 করসোসরই ক ছুটা সামসন দােঁকিসয় অসপক্ষ্া  রসছ প্রধানমন্ত্রী কিয়ািং মাই 

থা কসন। 
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আহমদ মুসাস  স্বাগে জাকনসয় আহমদ মুসার পাশাপাকশ হােঁটসে শুরু 
 রল। আহমদ মুসার হাসে ঘস এ খণ্ড  াগজ েুসল কদসয় বলল, ‘এটা 
ইন্টারসপাসলর এ টা ই-ঘমইল বােবার  কপ। আমরা  ’কমকনট আসগ ঘপসয়কছ। 
আমরা হাকবব হাসাবাহর ফসটা পাকিসয়কছলাম োসদর  াসছ োর পকরিয় জানার 
জসে। োরা এই ই-ঘমইসল জাকনসয়সছ, হাকবব হাসাবাহ জাসয়াকনে ঘগাসয়ন্দা 
সিংস্থা ইরগুন জাই কলউকমর এ জন শীেবস্থানীয় সদস্য। এর আসগ ঘস মুসকলম 
পকরিয় কনসয় ঘলবানন, িীসনর ঘজন কজয়ািং ও ঘসামাকলয়াসেও  াজ  সরসছ। 
ধেবাদ আপনাস  আহমদ মুসা। আপকন শুরুসেই ঘযটা বসলকছসলন, ো শেভাগ 
সেয প্রমাকণে হসয়সছ।’ 

‘আলহামদুকলিাহ। আপনারা  ী কসদ্ধান্ত কনসয়সছন? এই েিযন্ত্র সম্পস ব 
ক  আপনারা সর াকরভাসব ঘ াসনা বক্তবয ঘদসবন?’ বলল আহমদ মুসা। 

হাসল প্রধানমন্ত্রী কিয়ািং মাই থা কসন। বলল, ‘আমরা অকফকসয়ালী 
ঘ াসনা বক্তবয কদকে না। আমরা ঘপ্রসস  সব কদসয় কদকে। ওরাই েিযন্ত্রটা ফােঁস 
 রসব। হাকবব হাসাবাহর ফসটা, এমনক  ই-ঘমইসলর  কপও আমরা কদসয় কদকে।’ 

‘এটাই যসথি হসব স্যার। ধেবাদ।’ বলল আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসা  কির কদস  এ বার োক সয় বলল, ‘গাকি ঘরকে স্যার?’ 
‘গাকিসে নয়, আপকন ঘহকল প্টাসর যাসেন এয়ারসপাসটব। কহজ 

একিসলকন্স রাজা ভূকমবল োর বযকক্তগে ঘহকল প্টার অফার  সরসছন আপনাস  
এয়ারসপাসটব ঘনবার জসে। বাইসরর লসন ঘহকল প্টার ঘরকে।’ প্রধানমন্ত্রী বলল।  

প্রাসাদ ঘথস  বাইসর এল োরা।  
প্রাসাসদর কেন পাসশ বাগান, ক ন্তু কবস্তীণব লন। েজনখাসন  ঘহকল প্টার 

এ সাসথ এ লসন লযান্ে  রসে পাসর। জােীয় কদবসস ঘসনাবাকহনীসহ কবকভন্ন 
বাকহনীর পযাসরে এখাসনই অনুকষ্ঠে হয়।  

সামসনই রাজ ীয় ঘহকল প্টার দােঁকিসয় আসছ ঘদখসে ঘপল আহমদ 
মুসা।  

বাইসর দােঁকিসয় কছল পুকলশ প্রধান, নেুন ঘগাসয়ন্দা প্রধান পুরসাে 
প্রজাকদপ সহ আরও ক ছ ুশীেব আমলা ও পুকলশ অকফসার।  



বসফরাসসর আহ্বান  29 

 

আরও এ টু দূসর ঘহকল প্টাসরর  াছা াকছ দােঁকিসয় থা সে ঘদখল 
দাদী, জাসবর জহীর উকিনসহ স লস ।  

আহমদ মুসারা ঘবকরসয় আসসেই ঘগাসয়ন্দা প্রধান পুরসাে প্রজাকদপ  
একগসয় এল আহমদ মুসাসদর কদস । প্রধানমন্ত্রীস  স্যালুট  সর ঘস বলল, ‘স্যার, 
সব ঘরকে।’ োরপর আহমদ মুসার কদস  ঘিসয় বলল, ‘আহমদ মুসা কবদায়-
আদায় কনসয় এসসছ সবার  াছ ঘথস । ক ন্তু সবাই আবার এখাসন এসস ঘগসছ। 
 াউস  মানাসনা যায়কন।’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আমার অসুকবধা ঘনই। কবসয়র অনুষ্ঠাসন  ম 
ধ ল যায়কন ওসদর ওপর কদসয়। োই  ি  সর আর আসসে কনসেধ  সরকছলাম। 
এসসসছ ভাসলাই হসয়সছ। আবার সবার সাসথ ঘদখা হবার সুসযাগ হসলা।’ 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা।’ বলল ঘগাসয়ন্দা প্রধান পুরসাে প্রজাকদপ ।  
আহমদ মুসাস  সাসথ কনসয় িলল ঘহকল প্টাসরর কদস ।  
দাদীর  াছা াকছ ঘপ েঁছসেই দাদীও এসগাসলা আহমদ মুসার কদস ।  
প্রধানমন্ত্রীসহ সবাই থমস  দােঁিাল। 
আহমদ মুসাও দাদীর কদস  এসগাসলা। আহমদ মুসা মুসখামুকখ হসলা 

দাদীর। অেরাও সবাই এসস সামসন দােঁিাল। জাসবর জহীর উকিন ও কসকরে 
থানারো, ফরহাদ ফকরদ উকিন ও যয়নব ঘযাবায়দা, জাফর জাকমল ও আসয়শা 
আকলয়া সবাই কবসয়র ঘপাশা  পসরই িসল এসসসছ। োসদর সাসথ সরদার জামাল 
উকিন এবিং আবদুল  াসদর  ামাল উকিনও।  

‘দাদী, আবার ঘদখা হওয়ায় খুব খুকশ হলাম। ক ন্তু আপনার  ি হসয়সছ 
আসসে।’   

দাদীর ঘিাখ অশ্রুকসক্ত হসয় উসিসছ। ঘস আহমদ মুসার মাথায়- পাসল 
এ টা িুমু ঘখসয় বলল, ‘দাদীস  এমন  ি ঘদবার জসে আর হয়সো ঘ াসনাকদন 
আসসব না েুকম, এই জসেই ছুসট এসসকছ ভাই। েুকম আিাহর েরফ ঘথস  
ঘফসরশো হসয় এসসকছসল। ঘফসরশোরা আিাহর ইোসে আসস, ো সল আসস 
না। ঘসজসে ঘশে ঘদখার সুসযাগ ঘনবার জসে ছুসট এসসকছ।’  ান্নায় রুদ্ধ হসয় 
ঘগল দাদীর  ণ্ঠ। 
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সবার ঘিাখ কদসয়ই অসঝার ধারায় নামসছ অশ্রু।  
আহমদ মুসার ঘিাখও কসক্ত হসয় উসিসছ। দাদীর  থার ক  জবাব ঘদসব 

ঘস! এটাই ঘো বাস্তবো।  ে ঘদসশর এমন  ে দৃশ্য োর জীবন ঘথস  হাকরসয় 
ঘগসছ, এটাও ঘেমকন হাকরসয় যাসব, এরাও হাকরসয় যাসব সবাই। ঘ াসনাকদন এরা 
এভাসব আর সামসন এসস দােঁিাসব না। স্মকৃের জগসে আসবসগর ঘঢউ ঘযন উথসল 
উিসে িাইল আহমদ মুসার। আহমদ মুসা বি দুববল এখাসন! 

আহমদ মুসা কনসজস  সামসল কনসয় বলল, ‘দাদী, এ  ঘদসশ নয় বসট, 
এ  কবসশ্বই ঘো আমরা আকছ। ঘবদনার মসধয এটাই আমাসদর সান্ত্বনা।’ 

জাসবর জহীর উকিন, ফরহাদ ফকরদ উকিন, আবদুল জব্বার আল 
ঘযাবাসয়র এস  এস  সবাই এসস জকিসয় ধরল আহমদ মুসাস ।  ান্না িাপসে 
কগসয় ঘ াসনা  থাই বলসে পারল না োরা।  

ওরা সরসেই কসকরে থানারো, যয়নব ঘযাবায়দা এবিং আসয়শা আকলয়া 
এ সাসথ এসস হিাৎ আহমদ মুসার পাসয়র  াসছ বসস পিল।  ােঁদসছ োরা 
কেনজনই।    

ওরা কেনজনই কবসয়র ঘপাশাস  সকজ্জো। মাত্র মুখটুকু ছািা ওরা 
আপাদমস্ত  কবসয়র ঘপাশাস  ঘমািা।   

ক  বসল আহমদ মুসা সান্ত্বনা ঘদসব ওসদর!  
এ টু ভাবল। বলল, ‘এ টা সুখবর ঘদব ঘোমাসদর, ঘোমরা উসি 

দােঁিাও।’ 
অশ্রুসভজা মুখ েুলল কসকরে থানারো। বলল, ‘আপনাস  বলসে হসব, 

আপকন আজ যাসবন না।’  ান্নায় ঘভসি পিা োর  ণ্ঠ।  
‘োর ঘিসয়ও বি সুখবর ঘদব, ঘোমরা উসি দােঁিাও।’ আহমদ মুসা 

বলল। 
মাথা কনিু  সর কেনজনই উসি দােঁিাল। উসি দােঁকিসয়ই যয়নব ঘযাবায়দা 

বলল, ‘আপকন ঘয সময় থাইলযাসন্ে কছসলন, লিাইসয়র মসধয কছসলন। ভাসলা 
খাওয়া, কনকশ্চন্ত  ুম ক ছুই আপনার ঘ াসনাকদন হয়কন। আপনার সব  থা 
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কশসরাধাযব। ক ন্তু আজ আপকন ঘযসে পারসবন না।’ োর  ণ্ঠ দৃঢ়। ঘিাখ মুসছ 
ঘফসলকছল ঘস।  

ম্লান হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ঘোমাসদর আসবগ, ঘোমাসদর যুকক্ত 
সব কি  আসছ। ক ন্তু অনুরূপ এ টা আসবগ এবিং যুকক্তই আমাস  এখন বাকিসে 
ঘযসে বাধয  রসছ।’ 

বসল এ টু থামল আহমদ মুসা। পরক্ষ্সণই আবার বসল উিল, 
‘ঘোমাসদর এ টা সুখবর ঘদব বসলকছ। ঘসটা হসলা, শীঘ্রই ঘোমাসদর সাসথ 
আমাসদর ঘদখা হসে ইনশাআিাহ। সামসনর কজলহি মাসস ঘোমাসদর হসির 
বযবস্থা হসব। হসির সময় এবিং হি ঘশসে মদীনা শরীসফ ঘোমরা আমাসদর 
ঘমহমান হসব। এটা ঘবকশ আনসন্দর হসব না?’ 

‘হসব, ক ন্তু আমরা এটা ওটা দুসটাই িাই।’ বলল আসয়শা আকলয়া। োর 
 ণ্ঠ গম্ভীর। 

আসয়শা আকলয়ার  থা ঘশে হসেই দাদী বলল, ‘ঘোমরা ঘজদ  সরা না। 
হি ঘবকশ আনসন্দর, ওটাই আমরা িাই।’ 

বসল  সয়  ধাপ একগসয় এসস দাদী কেনজসনর গাসয় হাে বুকলসয় 
আহমদ মুসার সামসন ঘথস  সকরসয় কনল। বলল, ‘উকন ঘোমাসদর বি ভাই।  ে 
বি ভাই জান না। উকন যা বসলন, োর মসধযই  লযাণ আসছ।’ 

‘োই বসল উকন আমাসদর কবসয়র সাজ পকরসয়ই িসল যাসবন দাদী!’ বসল 
কসকরে থানারো দাদীস  জকিসয় ধসর ঘ েঁসদ উিল।  

দাদী োস  বুস  জকিসয় ঘরসখ গাসয় হাে বুকলসয় বলল, ‘কবসয়র সাজ 
পকরসয় নয় ঘবান, কবসয় কদসয়ই যাসেন।’ 

দাদী কসকরে থানারোর ঘিাখ মুসছ কদসয় বলল, ‘আর ঘদকর নয়, হাকসমুসখ 
কবদায় দাও বি ভাইস  ঘোমরা।’ 

একগসয় এসসসছ পুরসাে প্রজাকদপ সহ সবাই। 
পুরসাে প্রজাকদপ  বলল, ‘আহমদ মুসা, আমরা ক ন্তু দাওয়াে ঘপলাম 

না।’ 
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হাসল আহমদ মুসা।  ুসর দােঁিাল সবার কদস । বলল, ‘প্রধানমন্ত্রী 
স্যারসহ সবাইস  আকম ঘস কদ আরব সফসরর দাওয়াে  রকছ। প্রধানমন্ত্রীসহ 
সর াকর সবাই কবসদসশ প্রাইসভট সফরও  রসে পাসরন। আকম আন্তকর ভাসব 
সবাইস  দাওয়াে  রকছ। আপনারা সম্মকে কদসল আকম বযবস্থা  রব।’ 

পুরসাে প্রজাকদপ  ো াল প্রধানমন্ত্রীর কদস । প্রধানমন্ত্রী বলল, 
‘ধেবাদ আহমদ মুসা। আমরা খুকশ ঘস কদ আরব সফর  রসে পারসল, কবসশে 
 সর আপনার আকেসথয। আমরা জানাব আপনাস ।’ 

‘ধেবাদ স্যার। আকম ঘযাগাসযাগ  রব।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ধেবাদ আহমদ মুসা।’ বলল প্রধানমন্ত্রী। ঘহকল প্টাসরর প্রসটা ল 

অকফসার এসস পাসশ দােঁকিসয়কছল। ঘস  কির কদস  ো াকেল বার বার। 
আহমদ মুসা োর কদস  োক সয় বলল, ‘িল অকফসার।’  
বসল আহমদ মুসা সবার  াছ ঘথস  কবদায় কনল। জাসবর, দাদীসদর 

কদস  ঘিসয় বলল, ‘দাদী এবিং ভাইসয়রা, ঘবাসনরা, আকম আকস। আিাহ হাসফজ।’ 
বসল আহমদ মুসা প্রসটা ল অকফসাসরর সাসথ ঘহকল প্টাসরর কদস  

হােঁটসে শুরু  রল।  
জাসবররা সবাই বসল উসিসছ, ‘কফ আমাকনিাহ। আিাহ হাসফজ।’ 
ঘপছসন ো াসে আহমদ মুসা বার বার। 
হাে ঘনসি কবদায় জানাসে প্রধানমন্ত্রীসহ স সলই। 
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২ 
আহমদ মুসা ঘসাফায় বসস। োর ঘ াসল আহমদ আবদুিাহ।  
কনসি  াসপবসট আহমদ মুসার পাসয়র  াসছ ঘোনা ঘজাসসফাইন। োর 

মাথা আহমদ মুসার উরুসে।  
অসন  ঘ ারাসফরা ও দুিুকমর পর ঘনকেসয় পসিসছ আহমদ আবদুিাহ। 

এখন  ুমাসব ঘস।  
‘ওস  ওর ঘবসে ঘরসখ আকস।’ বলল ঘজাসসফাইন। 
‘না, ঘোমাস  উিসে হসব না। ও ঘ াসলই ভাসলা  ুমাসব।’ 
বসল এ টা হাে আহমদ মুসা ঘজাসসফাইসনর মাথায় রাখল।  
ঘজাসসফাইসনরও এ টা হাে ধীসর ধীসর উসি কগসয় আহমদ মুসার হাে 

ধরল।  
‘অসুখ  াকটসয় উসিসছ আহমদ আবদুিাহ। গে দু’কদন ঘথস  ওর 

মুভসমন্টটা এ দম নরমাল হসয় ঘগসছ।’ বলল ঘজাসসফাইন।  
‘োহসল ঘদখা যাসে, অসুস্থ হবার পর ঘদি মাস লাগল োর নরমাল 

হসে। খুব  ি ঘপসয়সছ ঘবিারা এবার ঘপসটর অসুসখ। আমার মসন হয়, 
পয়জকনিংটা পাকন ঘথস ই হসয়কছল।’ 

‘আকম োই মসন  সরকছ। ঘমসয়সদর ঘয  নফাসরসন্স কগসয়কছলাম, 
ঘসখাসন ঘছাট এ টা বটলে ওয়াটার কনসয়কছলাম। পাকনটার ব্র্যান্ে মসন ঘনই, 
আউটসেসটে হসে পাসর পাকনটা।’ 

‘যা , আিাহ আমাসদর সাহাযয  সরসছন। আরও খারাপ হয়কন, এটা 
আিাহরই সাহাযয।’ 

‘আলহামদুকলিাহ, সবাই সাহাযয  সরসছন। হাসপাোসলর কেকজ বার 
বার ঘ কবসন এসসসছন োর ঘখােঁজ কনসে। আমাসদর মদীনার গভনবসরর স্ত্রী দু’কদন 
এসস ঘদসখ ঘগসছন হাসপাোসল। েুকম গভনবর সাসহবস  এ টা ধেবাদ কদও।’ 
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‘কি  আসছ।’ বলল আহমদ মুসা। 
হিাৎ আহমদ মুসা ঘোনা ঘজাসসফাইন ঘয হাে কদসয় আহমদ মুসার হাে 

ধসরকছল, ঘস হাে ঘটসন কনসয় এ টা আিুসলর মাথা আসস্ত েশব  সর বলল, 
‘আিুসলর মাথা এখনও ক ছটুা ঘফালা ঘদখকছ। ওেুধ বযবহার  রছ না?’ 

হাসল ঘোনা ঘজাসসফাইন। বলল, ‘থা  না পকবত্র ঘহরার, পকবত্র গুহার 
মধুর স্মকৃেটা।’ 

আহমদ আবদুিাহ সুস্থ হবার পর োস  কনসয় আহমদ মুসা ও 
ঘজাসসফাইন ওমরাহ্  রসে কগসয়কছল। আহমদ আবদুিাহস  সাসথ কনসয় দু’জন 
ঘহরা গুহায় উসিকছল। ঘগাটা এ টা ঘবলা োরা গুহায় কছল। ঘবর হবার সময় 
পাথসরর ওপর এ টা পা ফসস  যাওয়ায় হাে কদসয় ঘদসহর ভারসাময রক্ষ্া  রসে 
কগসয় এ টা পাথসরর সাসথ োন হাসের মধযমা ঘজাসর লাগায় আিুসলর মাথাটা 
ঘথেঁেসল যায়।  

‘স্মকৃে ঘো মসন রাখার কবেয়, আিুসল থা ার বযাপার নয়।’ আহমদ মুসা 
বলল।  

‘কি । েসব আিুসলর বযথা যেবার পাই, ঘহরার প্রশাকন্তর স্মৃকে ো স্মরণ 
 করসয় ঘদয়, মন ো  সর না।’ 

‘সকেয ঘজাসসফাইন, খুব সজীব ঈমান ঘোমার। এবার ওমরাহ্  রসে 
কগসয় ঘদসখকছ এ  কভন্ন র ম ঘজাসসফাইনস । োওয়াফ, সা’য়ী ও নামাসয 
ঘোমার ঘয ধযানমগ্ন রূপ আকম ঘদসখকছ, ঘেমন অেীসে ঘদকখকন।’ আহমদ মুসা 
বলল।  

ঘজাসসফাইন ওর হােটা ওপসর েুসল দু’হাে কদসয় আহমদ মুসার হাে 
আেঁ সি ধসর বলল, ‘যকদ োই বল, োহসল এটা ঘোমার ঈমাসনরই  ৃকেত্ব। 
ঘোমার ঈমান আমাস  সিীকবে  সরসছ, আমাস  নেুন মানুে বাকনসয়সছ। আকম 
প্রকেকদন মসকজসদ নববীসে প্রকে নামাসযর পসর আমার কপ্রয় রাসূল(সাঃ)-ঘ  
উকসলা  সর বকল, আিাহ ঘযন ঘোমাস  ইহজগসে ও পরজগসে এর অফরুান 
জাযাহ ঘদন।’ ভাকর  ণ্ঠ ঘজাসসফাইসনর।       
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আহমদ মুসা ঘজাসসফাইসনর দু’হাে দু’হাসে ধসর িুম্বসন িুম্বসন ভসর 
কদসয় বলল, ‘আকম ভাগযবান, আিাহর অসশে দয়ায় ঘোমাস  ঘপ....।’ 

ঘোনা ঘজাসসফাইন এ  হাে কদসয় আহমদ মুসার মুখ ঘিসপ ধসর বলল, 
‘আমার সম্পস ব এভাসব বসলা না, ঘমইকলগুকল, োকেয়ানা আপারা অসন  অসন  
বি কছসলন, োসদর মসো বি জায়গায় উিার ঘযাগয আকম নই। ওরা আমার 
ঘপ্ররণা, আমার আদশব।’ 

দু’ঘিাসখ অশ্রুর ধারা ঘনসমকছল ঘজাসসফাইসনর।  
আহমদ মুসা দু’হাে কদসয় ঘজাসসফাইসনর মুখ এ টু েুসল ধসর ঘিাসখর 

অশ্রু মুসছ কদসয় বলল, ‘বিস  কিনসে হসল বিই হসে হয় ঘজাসসফাইন। বি 
হৃদয় না হসল ওসদর এভাসব বি ঘদখসে ঘপসে না।’ 

‘েুকম এভাসব বসলা না। বিস  ঘিনার মসো বি হওয়া বসিার সম ক্ষ্ 
হওয়া নয়।’ বলল ঘজাসসফাইন। 

‘ধেবাদ ঘজাসসফাইন। ঘোমাস  এমন  সর কযকন সৃকি  সরসছন, ঘসই 
আিাহ রাবু্বল আ’লামীনস ও ধেবাদ।’ 

ঘজাসসফাইন হাসল। বলল, ‘েুকম  থার রাজা, যুকক্তর রাজা। েুকম 
আইনজীবী হসলও দুকনয়াসজািা নাম  রসে।’ 

‘আইনজীবী এখনও হসে পাকর।’ ঘহসস বলল আহমদ মুসা।  
‘পার না। ইসলামী কবসশ্বর আজস র প্রসয়াজসনর প্রাসয়াকরকট োকল া 

যকদ  রা হয়, োহসল আইন বযবসাসয়র স্থান হসব কনসি। আকম জাকন, প্রাসয়াকরকটই 
ঘোমার কসসল শন।’ 

‘ধেবাদ ঘজাসসফাইন। ঘোমার ঘিসয় ঘবকশ আমাস  ঘ  কিনসব বল?’ 
বসল ঘিােঁসট এ টা আিুসলর ঘটা া কদসয় বলল, ‘েুকম এবার োসয়ফ 

ঘবকিসয় অসন  সুন্দর হসয়সছা।’ 
লাজ-রািা হাকস ফসুট উিল ঘজাসসফাইসনর মুসখ। আহমদ মুসার উরুসে 

মুখ গুেঁসজ বলল, ‘সুন্দর যকদ হসয়ই থাক , ঘসটা োসয়ফ ঘবকিসয় নয়, ঘোমাস  
পাসশ পাবার  ারসণ। কবসয়র পর এবাসরর মসো এেটা দী ব সময় এমন 
কনরবকেন্নভাসব ঘোমাস  আর  খনও পাসশ পাইকন।’  
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সিংসগ সিংসগ  থা বলসে পারল না আহমদ মুসা। ঘবদনাোকিে এ  
 কিন সেয  থা ঘজাসসফাইন বসলসছ। আসবসগ হিাৎ  সরই হয়সো হৃদসয়র 
এ ান্ত ঘগাপন এ টা  থা ঘস বসল ঘফসলসছ। সকেয ঘস  ি কদসে 
ঘজাসসফাইনস । 

আহমদ মুসা ঘজাসসফাইসনর িুসল আিুল িাকলসয় নািসে নািসে বলল, 
‘দূরত্ব ঘোমাস   ি ঘদয়, আমাস ও  ি ঘদয় ঘজাসসফাইন। এবার আসার 
সময়ই ঘভসবকছ, এরপর ঘযখাসন আকম যাব, েুকম আমার সাথী হসব।’ 

ঘোনা ঘজাসসফাইন িট  সর আহমদ মুসার উরু ঘথস  মুখ েুলল। 
ো াল আহমদ মুসার কদস । বলল, ‘আমার  থা ঘথস   ি আকবষ্কার  রসল 
ঘ ন? ঘোমার সাকন্নসধয আকম ভাসলা থাক , এটা সেয। ঘোমার  াছ ঘথস  দূসর 
থা সল শূেোর এ টা িাপ মসন থাস , এটাও সেয, ক ন্তু এটা আমার জসে 
দুঃখ নয়। দুঃখ অনুভসবর বযাপার। দুঃখ অনুভূে না হসল ঘসটাস  দুঃখ বলা যাসব 
না। ঘোমার সাকন্নসধযর শূেো ঘয িাপ সৃকি  সর, ঘসটা ঘথস  ঘগ রব অনুভব  কর 
আকম, বু  ভরা আনন্দ অনুভব  কর আকম, দুঃখ নয়। এটা েুকমও জান।’  

‘জাকন ঘজাসসফাইন। জাকন বসলই ঘো দূসর আকম থা সে পাকর। ঘোমার 
ঘগ রব অনুভব, ঘোমার বু  ভরা আনন্দ অনুভব আমাস  শকক্ত ঘযাগায় 
ঘজাসসফাইন।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘েসব ঐভাসব  থা বলসল ঘ ন? আহমদ আবদুিাহ বি না হসল ঘ াথাও 
ঘবরুসে আকম পারসবা না।’ ঘজাসসফাইন বলল।  

আহমদ আবদুিাহস  ঘসাফায় শুইসয় কদসয় ঘজাসসফাইনস  ঘসাফায় 
পাসশ েুসল কনসয় বলল, ‘এ কবেসয়র আসলািনা থা ।’ 

ঘোনা ঘজাসসফাইন আহমদ মুসার গলা জকিসয় ধসর  ােঁসধ মুখ গুেঁসজ 
বলল, ‘োহসল বল, কসকরে থানারো, যয়নব, আসয়শারা  সব আসসছ। ওসদর 
ঘদখার জসে মন ঘ মন  রসছ বুঝাসে পারসবা না।’ 

‘ওরাও ঘোমাস  ঘদখার জসে এমকন পাগল হসয় আসছ। আকম ঘস কদ 
সর ারস  বসলকছ। োরা দাওয়াসের বযবস্থা  রসছ। এ কজলহসিই ওরা 
আসসব।’  
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‘েুকম ওসদর কবসয় কদসয় এসস ভাসলা  সরছ। না হসল ওরা এভাসব 
এ সাসথ আসসে পারসো না।’ 

‘শুধু আসসে পারসো না নয়, কবসয়ও অসন কদন অকনকশ্চে হসয় 
থা সো। কবসশে  সর যয়নব ঘযাবায়দা ও ফরহাদ ফকরদ উকিন এবিং কসকরে 
থানারো ও জাসবর জহীর উকিসনর কবসয়র ঘক্ষ্সত্র দু’পক্ষ্ই উন্মুখ, ক ন্তু ঘ   থা 
পািসব, ঘ ান পক্ষ্ প্রথম উসদযাগ ঘনসব, এটা হকেল না।’ 

‘কসকরে থানারোসদর এটা হসে পাসর। ক ন্তু যয়নবসদর ঘক্ষ্সত্র এটা ঘো 
হবার  থা নয়। োরা এ ই বিংশ, আবার  াছা াকছও!’ 

‘ওসদর ঘক্ষ্সত্রই প্রবসলম ঘবকশ কছল। ফরহাদ ফকরদ উকিন ও যয়নব 
দু’জসনই িাপা, দশ বছর ঘগসলও োসদর ইোর  থা োরা জানাসো না। আর 
জাসবর জহীর উকিন ও দাদী এ কবেয়টা ঘ াসনাকদন ভাসবওকন। কবসয়র আসগ দাদী 
ও জাসবর দু’জসনই আমাস  বসলকছল, ঘয কবেয়টা আমাসদর  খনও মাথায় 
আসসকন, ঘসটাই েুকম প্রায় ঘিাসখর কনসমসে  সর ঘফলসল!’ 

‘ঘোমার অসন  পুণয হসব। েুকম ঘয  ে  র এভাসব ঘবেঁসধছ! ক ন্তু 
আমাসদর  রটা আকমই ঘবেঁসধকছ।’  

আহমদ মুসা ঘজাসসফাইসনর মুখ  ােঁধ ঘথস  সকরসয় মুসখর  াসছ এসন 
োর গাসল ঘটা া কদসয় বলল, ‘ র বুকঝ এ া বােঁধা যায়!’ 

‘আকম উসদযাগ কনসয়কছ, ঘোমাস  সম্মে  সরকছ। ো না  রসল দশ বছর 
ঘ ন, কবশ বছসরও ঘোমার কদ  ঘথস   থা আসসো না।’ 

বসল ঘজাসসফাইন মুখ গুেঁজল আহমদ মুসার বুস ।  
আহমদ মুসা দু’হাে কদসয় োস  জকিসয় ধসর বলল, ‘ঘোমার  াসছ 

আকম কির ৃেে ঘজাসসফাইন।’ 
হিাৎ ঘোনা ঘজাসসফাইন আহমদ মুসার বু  ঘথস  মুখ েুসল বলল, 

‘গে াল গভনবর হাউজ ঘথস  এ টা বি এনসভলাপ কদসয় ঘগসছ। েুকম েখন 
বাসায় কছসল না। ঘোমাস  ঘদখাসনা হয়কন। কনসয় আকস ওটা।’ বসল উসি দােঁকিসয় 
ছুটল কনসজর ঘবেরুসমর কদস ।  
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কমকনসটর মসধয এ টা এনসভলাপ কনসয় কফসর এল ঘোনা ঘজাসসফাইন। 
আহমদ মুসা এনসভলাপ খুসল ঘদখল অসন গুসলা কিকি। ঘিাখ বুকলসয় ঘদখল 
কিকির  কপগুসলা।  

আহমদ মুসার ঘিাখ উজ্জ্বল হসয় উিল। বলল, ‘ঘজাসসফাইন, 
আসমকর ায় আকম যাসদর হসির জসে দাওয়াে  সর এসসকছলাম, এগুসলা 
োসদর  াসছ ঘপ্রকরে ঘস কদ সর াসরর দাওয়াসের আনুষ্ঠাকন  কিকির  কপ।’ 

ঘোনা ঘজাসসফাইসনর মুখ উজ্জ্বল হসয় উিল খুকশসে। বলল, ‘ঘদকখ 
কিকিগুসলা।’ 

কিকিগুসলা হাসে কনসয় এ  এ   সর পিসে লাগল, ‘কমসসস ঘজফারসন, 
জজব আব্র্াহাম জনসন, কমসসস জনসন,  ামাল সুলাইমান, বুসমকদন কবিাহ, েঃ 
হাইম হাইস ল, কমসসস হাইস ল, কমঃ মকরস মরগযান ও কমসসস মরগযান।’ 

ঘশে নামটা পিার পর ঘোনা ঘজাসসফাইসনর মুসখর আনন্দ-ঔজ্জ্বলয 
হিাৎ দপ  সর কনসভ ঘগল। ো াল আহমদ মুসার কদস । বলল, ‘সারাহ 
ঘজফারসসনর কিকি ঘ াথায়? ঘস ক  আসসব না?’ ঘোনা ঘজাসসফাইসনর  ণ্ঠ 
শু সনা।  

‘মসন হয়, ঘস আসসব না বসল কদসয়সছ। োই কিকি যায়কন। কনয়ম হসলা, 
যারা আসার  নসসন্ট ঘদয়, োসদরস ই আনুষ্ঠাকন  ইনভাইসটশন ঘলটার 
পািাসনা হয়।’ বলল আহমদ মুসা নরম  সণ্ঠ সান্ত্বনা ঘদয়ার মসো  সর। 

ঘোনা ঘজাসসফাইন ঘ াসনা  থা বলল না। নীরসব এসস ঘসাফায় আহমদ 
মুসার পাসশ বসল। োর মুখ ভাকর।  সির প্র াশ ঘিাসখ-মুসখ। 

আহমদ মুসা ো াল ঘোনা ঘজাসসফাইসনর মুসখর কদস । বলল, ‘েুকম 
ঘভব না ঘজাসসফাইন। বযাপারটা আসসল ক  আকম ঘখােঁজ ঘনব।’ 

‘ঘখােঁজ কনসয় ক   রসব? ঘদখসব ঘয, ঘস করসগ্রট  সরসছ, এজসেই 
ফরমাল কিকি পায়কন। আসল বযাপার হসলা, ঘস আসসে িায় না এবিং েুকমও িাও 
না ঘস আসু ।’ ভাকর  ণ্ঠ ঘোনা ঘজাসসফাইসনর।  
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আহমদ মুসা দু’হাে কদসয় ঘোনা ঘজাসসফাইনস  জকিসয়  াসছ ঘটসন 
কনল। বলল, ‘েুকম মন খারাপ  সরা না ঘজাসসফাইন। ঘস আসসে িায় না, এর 
মসধযই ওর  লযাণ আসছ।’  

ঘোনা ঘজাসসফাইসনর ঘিােঁসট এ টা ম্লান হাকস ফসুট উিল। হাকসটা  ান্নার 
ঘিসয়  রুণ। বলল, ‘ঘোনা ঘজাসসফাইন আহমদ মুসার  ােঁসধ মুখ গুেঁসজ আসছ! 
এর মসধয েুকম  লযাণ ঘদখছ, োই না? ঘোমরা ঘমসয়সদর মন জান না। আকম 
এ জন ঘমসয়। আকমই বুঝসে পাকর, অনুভব  রসে পাকর। েুকম যাস   লযাণ 
বলছ, ো  ে  সির,  ে মমবাকন্ত  ও যােনার!’ 

‘এই দুভবাগযজন  কবেয়টা আমাসদর ভুসল থা া উকিে ঘজাসসফাইন। 
মানুসের ঘযখাসন ক ছু  রার থাস  না, ঘসটা আিাহর ওপর ঘছসি কদসে হয়। এর 
মসধযই শাকন্ত ও সান্ত্বনা আসছ। েুকম ওস  আিাহর হাসে ঘছসি দাও।’ বলল 
আহমদ মুসা।  

ঘোনা ঘজাসসফাইন আহমদ মুসার  ােঁধ ঘথস  মুখ েুলল। োর দু’ঘিাখ 
ঘথস  ঘনসম এল নীরব অশ্রুর দু’কট ধারা। ঘিাসখ োর শূে দৃকি। মাথাটা  াে 
 সর আহমদ মুসার  ােঁসধ ঘহলান কদসয় বলল, ‘োর বযাপাসর মানুসের  রণীয় সব 
ক  ঘশে হসয় ঘগসছ!’ ধীর স্বগেঃ  ণ্ঠ ঘজাসসফাইসনর। ঘযন োর কনসজর  াসছই 
কনসজর কজোসা ওটা।  

 েবসলস লযান্ে ঘটকলসফানটা ঘবসজ উিল। 
ঘটকলসফানটা ড্রইিংরুসমর ওপাসশ।  
ঘোনা ঘজাসসফাইন উসি ঘিাখ মুসছ দ্রুে ঘটকলসফান ধরসে ঘগল।  
ওপাসরর  থা শুসনই ‘কিজ ঘহাল্ড অন’ বসল ঘটকলসফান করকসভারটা 

মুসখর  াছ ঘথস  সকরসয় কনসয় িাপা  সণ্ঠ বলল, ‘ওআইকস’র ঘসসক্রটাকর 
ঘজনাসরল।’ 

‘কনসয় এস।’ বসল আহমদ মুসা ঘসাজা হসয় ঘসাফায় বসল।  
ঘোনা ঘজাসসফাইন  েবসলস ঘটকলসফাসনর করকসভারটা আহমদ মুসার 

হাসে কদল।  
‘থযািং স’ বসল করকসভারটা কনল আহমদ মুসা।  



বসফরাসসর আহ্বান  40 

 

ঘটকলসফান আহমদ মুসার হাসে কদসয় ড্রইিংরুম ঘথস  ঘজাসসফাইন ঘবর 
হসয় ঘগল  ুমাসনা আহমদ আবদুিাহস  ঘ াসল েুসল কনসয়।  

িলল ঘবেরুসম আহমদ আবদুিাহস  শুইসয় ঘদবার জসে।  
দু’কমকনট পসরই ঘজাসসফাইন কফসর এল। ঘদখল, আহমদ মুসা  েবসলস 

করকসভারটা িাজব েযাসন্ে ঘরসখ ঘসাফায় কফসর যাসে।  
‘ঘশে হসয় ঘগসছ  থা?’ ঘপছন ঘথস  বসল উিল ঘজাসসফাইন।  
ঘপছন কফসর ‘হ্যােঁ’ বসল এ টু দােঁকিসয় ঘোনা ঘজাসসফাইসনর এ টা হাে 

জকিসয় ধসর োস  কনসয় এ টা ঘসাফায় বসল। বলল, ‘ওরা আসসে িান, এখকন 
আসসবন ক না এ জসেই ঘটকলসফান  সরকছসলন।’ 

‘ওরা  ারা?’ বলল ঘজাসসফাইন।  
‘ঐ ঘো কযকন ঘটকলসফান  সরকছসলন, ওআইকস’র ঘসসক্রটাকর ঘজনাসরল 

েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন আবু বা র এবিং আসর জন হসলন ওআইকস’র 
কনরাপত্তা িীফ ঘজনাসরল োকহর োকর ।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘ কম্বসনশনটা সুকবসধর মসন হসে না।’ বলল ঘোনা ঘজাসসফাইন। ঘিােঁসট 
হাকস।  

‘সুকবসধর নয় ঘ ন?’ কজোসা আহমদ মুসার।  
‘ঘসসক্রটাকর ঘজনাসরল ও কনরাপত্তা িীফ যখন এ সাসথ আসসছন, েখন 

এ টা খারাপ খবর কনশ্চয় োসদর সাসথ আসসছ।’ 
বলল ঘজাসসফাইন আহমদ মুসার পাসশ বসসে বসসে।  
আহমদ মুসা ঘজাসসফাইসনর মাথাটা ঘিস কদসয় শরীরটাস  ঘসাফার 

ওপর লম্বা  সর কদসয় বলল, ‘েুকম রীকেমে ঘগাসয়ন্দা হসয় ঘগসল ঘদখকছ!’    
ঘজাসসফাইন হাসের আিুল কদসয় আহমদ মুসার মাথায় ঘজাসর এ টা 

ঘটা া কদসয় বলল, ‘এই সহজ মন্তসবযর জসে ঘগাসয়ন্দা হবার দর ার হয় না 
জনাব। ঘ াসনা ঘেকলসগশন ক িংবা কমশসন ওআইকস’র মসো সিংস্থার ঘসসক্রটাকর 
ঘজনাসরসলর সাসথ যখন সিংস্থার কনরাপত্তা িীফ যুক্ত হন, েখন ধসর কনসে হসব 
কনশ্চয় কসক উকরকটর সাসথ সিংকিি ঘ ান কবেয় কনসয় আসলািনা  রসব। আসলািনা 
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যখন  রসব, েখন কনশ্চয় কসক উকরকট কবেসয় ঘ ান সমস্যার সৃকি হসয়সছ। আর 
কসক উকরকট সমস্যা সব সময় ঘ ান খারাপ ঘমসসজ কনসয়ই আসস।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ধেবাদ ঘজাসসফাইন। েুকম ‘না’ বলসে 
কগসয় কসিুসয়শসনর িমৎ ার দৃিান্ত কদসয় আরও ঘজারাসলা প্রমাণ কদসল ঘয, 
ঘগাসয়ন্দাসদর মসো কবসিেণী শকক্ত ঘোমার আসছ।’ 

‘থা , ঘোমার এসব  থা রাখ। ঘমহমানরা এসস যাসবন। আকম উকি।’ 
বসল ঘজাসসফাইন উসি দােঁিাল। ড্রইিংরুসমর িারকদস  ো াল। বলল, 

‘সব কি  আসছ। েুকম উসি কি  হসয় নাও।’ 
‘ধেবাদ ঘজাসসফাইন’ বসল আহমদ মুসা উসি দােঁিাল।  
ঘজাসসফাইন ঘটকলসফাসনর কদস  এ টু একগসয় করকসভার েুসল কনসয় 

ঘগসট করিং  সর বলল, ‘কসক উকরকট, দু’জন ঘমহমান আসসছন, অযালাটব থা ।’ 
আহমদ মুসার বাকির ঘগসট ঘস কদ সশস্ত্র বাকহনীর দু’জন সামকর  পুকলশ 

এবিং দু’জন সামকর  ঘগাসয়ন্দা সব সময় পাহারায় থাস । োরা বাকির িারধাসরও 
ঘিাখ রাসখ। এছািা বাকি ঘথস  এ টু সামসন বি রাস্তার মুসখ স্থায়ী এ কট 
সামকর  ছাউকনও রসয়সছ। আহমদ মুসার বাকির কদস  ঘ ান অপকরকিে গাকি বা 
মানুে ঘযসে িাইসল োসদর কজোসাবাদ ও সািব  রা হসয় থাস । আহমদ মুসাস  
ঘস কদ সর ার এ জন  যাকবসনট কমকনোসরর মযবাদা ঘদয়।  

ঘজাসসফাইন কসক উকরকটর  াসছ ঘটকলসফান  রার পােঁি কমকনসটর মসধয 
দু’কট সাদা ও এ কট লাল রসির  ার এল। ঘসনা ছাউকনর প্রহরীরা আহমদ মুসার 
বাকিমুখী রাস্তার মুসখ গাকি কেনকটস  দােঁি  রাল।  

গাকি থামসেই ঘপছসনর লাল গাকি ঘথস  এ জন ঘনসম ঘসনা প্রহরীসদর 
 াসছ কনসজর ঘগাসয়ন্দা অকফসাসরর আইকে ঘদকখসয় বলল, ‘আসগর দুই গাকিসে 
ওআইকস’র ঘসসক্রটাকর ঘজনাসরল ও কসক উকরকট প্রধান রসয়সছন।’ 

প্রহরী ঘসনা অকফসার েীক্ষ্ণ দৃকিসে ঘগাসয়ন্দা অকফসাসরর কদস  োক সয় 
বলল, ‘োসদর গাকিসে ফ্ল্যাগ ঘনই ঘ ন?’ 

কনয়ম অনুসাসর দু’জসনর গাকিসেই ওআইকস ও ঘস কদ ফ্ল্যাগ থা ার 
 থা।  
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‘আহমদ মুসার বাকিসে োরা যাসেন, এটা বাইসরর ঘলা সদর  াছ 
ঘথস  ঘগাপন রাখসে িান। এজসে োরা ওআইকস’র কনজস্ব নাম্বাসরর গাকিও 
ঘননকন।’ বলল ঘগাসয়ন্দা অকফসার।  

শুসনই ঘসনা প্রহরী ঘ াথাও ওয়যারসলস  সর সামসনর গাকি দু’কটর 
নাম্বার কদল। 

কমকনটখাসন  পসরই ওপ্রান্ত ঘথস  জবাব এল, ‘ওস , কক্লয়ার। গাকি 
ট্র্ান্সসপাটব পুল ঘথস  ওআইকস’র নাসম ভািা ঘনয়া হসয়সছ।’  

ওয়যারসলস অফ  সর ঘসনা প্রহরী এসগাসলা সামসনর সাদা গাকি দু’কটর 
কদস । ওআইকস’র ঘসসক্রটাকর ঘজনাসরল েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন আবু বা র 
এবিং কসক উকরকট প্রধান ঘজনাসরল োকহর োকর  দু’জনস ই এ নজর  সর 
ঘদসখ দু’জসনর  াসছই দুঃখ প্র াশ  রল ঘদকর  করসয় ঘদবার জসে।  

গাকি কেনকট আহমদ মুসার বাকিমুখী রাস্তায় প্রসবশ  সর ছুটল োর 
বাকির কদস । ঘসনা প্রহরী  ুসর দােঁকিসয় পা বািাল ছাউকনসে উসি আসার জসে। 
ওয়যারসলসস আবার  থা বলকছল আহমদ মুসার বাকির ঘগসট পাহারায় থা া 
কমকলটাকর পুকলসশর সাসথ।  

 থা শুরু  সরকছল ওআইকস’র ঘসসক্রটাকর ঘজনাসরল েঃ ওমর 
আবদুিাহ ইবসন আবু বা র।  

বলকছল ঘস, ‘জনাব আহমদ মুসা, আপনাস  ধেবাদ। আপকন 
মদীনােুন্নাবীস  অসন  ঘবকশ সিংগ কদসলন।’ 

েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন আবু বা র মদীনায় জন্মগ্রহণ ারী এ জন 
সম্মানী বযকক্তত্ব। কেকন মদীনা ইন্টারোশনাল ইসলামী কবশ্বকবদযালসয়র 
আন্তজবাকে  সম্প ব কবভাসগর এ জন অধযাপ  কছসলন। কেকন ঘস কদ পররাে 
মন্ত্রণালসয়র সকিবসহ বি বি পসদ দাকয়ত্ব পালন  সরন। সবসশসে কেকন 
জাকেসিংস  ঘস কদ আরসবর স্থায়ী প্রকেকনকধ কছসলন।  

আহমদ মুসা িাসয়র  াপ মুসখ েুলকছল।  াপটা কপকরসি নাকমসয় রাখল। 
োর মুসখর ঘিহারা ঈেৎ পাসি আসবগ ন হসয় উসিসছ। বলল ঘস, ‘না জনাব, 
এবার এ টু ঘবকশ কপ্রয় মদীনােুন্নাবীর সিংগ লাসভর ঘস ভাগয ঘপসয় আকম ধে 
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হসয়কছ। দুঃকখে, মন িাইসলও এই সুসযাগ আকম সব সময় পাই না।’ আহমদ 
মুসার  ণ্ঠ ঈেৎ ভাকর।  

আহমদ মুসার আসবগ সবাইস  েশব  সরসছ।  
সবার ঘিাসখ-মুসখ এ টা আসবসগর ফূরণ  সটসছ।             
‘ক ন্তু আহমদ মুসা, মদীনােুন্নাবীস  সিংগ ঘদয়া ক িংবা োর সিংগ লাসভর 

ঘিসয় অসন  বি  াজ আপকন  সরন। কপ্রয় নবী আিাহর রাসূল(সাঃ) কনশ্চয় 
অসন  খুকশ আপনার প্রকে। রাবু্বল আ’লামীনও সন্তুি আসছন। োেঁর কবপদগ্রস্ত 
বান্দাহসদর সাহাসযয ছুসট যাওয়ার ঘিসয় বি ঘ ান  াজ আসছ বসল আমার জানা 
ঘনই।’ বলল েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন আবু বা র।  

‘যকদ রাবু্বল আ’লামীন আমার  াজ  বুল  সরন, েসবই ঘো োেঁর 
সন্তুকি। োেঁর সন্তুকি, আর কপ্রয়নবী(সাঃ)-এর খুকশ ও শাফাসয়েই ঘো আমাসদর 
পরম পাওয়া।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আমরা সাক্ষ্য কদকে, রাবু্বল আ’লামীসনর সন্তুকি লাভ এবিং 
কপ্রয়নবী(সাঃ)-এর খুকশর  াজই আপকন  সরসছন এবিং  রসছন।’ বলল েঃ ওমর 
আবদুিাহ ইবসন আবু বা র।  

‘অবশ্যই আমরা সবাই সাক্ষ্ী।’ বসলই এ টু ঘথসম ঘজনাসরল োকহর 
োকর  সিংসগ সিংসগই আবার বসল উিল, ‘আকম আপনাস  আসর টা কবেসয় 
ধেবাদ জানাসে ও ঘসই সাসথ এ টা অকভসযাগও  রসে িাই।’  

আহমদ মুসা ো াল ঘজনাসরল োকহর োকরস র কদস । ঘিােঁসট এ  
টু সরা কমকি হাকস ফসুট উিল োর। বলল, ‘ওসয়ল াম জনাব।’ 

‘আপনাস  আমার আন্তকর  ধেবাদ ঘয, আপকন এবার আমাসদর বাকির 
পাশ আন্দামান পযবন্ত কগসয়কছসলন। আর অকভসযাগ হসলা, বাকির পাসশ কগসয়ও 
আমাসদর বাকিসে আপকন যানকন।’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর । োরও মুসখ 
হাকস। 

ঘজনাসরল োকহর োকরস র বাকি বািংলাসদসশ। কেকন বািংলাসদশ 
ঘসনাবাকহনীর ঘমজর ঘজনাসরল। এ জন কবখযাে কনরাপত্তা কবসশেে কেকন। কেকন 
দী বকদন বািংলাসদশ ঘসনাবাকহনীর  াউন্টার ইসন্টকলসজন্স কবভাসগর িীফ কছসলন। 
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জাকেসিং  শাকন্ত কমশন কবভাসগর কেকন কসক উকরকট িীফ কছসলন কেন বছর। 
সববসশসে কেকন বািংলাসদসশর োশনাল কসক উকরকট ইসন্টকলসজসন্সর প্রধান 
কছসলন। এই দাকয়সত্ব থা া অবস্থাসেই কেকন বািংলাসদশ ঘসনাবাকহনী ঘথস  
করটায়ার  রার পরকদনই োস  ওআইকস’র কনরাপত্তা কবভাসগর প্রধাসনর দাকয়ত্ব 
ঘদয়া হসয়সছ। োর বয়স এখন পিাশ বছর। ক ন্তু ঘদখসল মসন হয় কেকন িকিশ 
বছরও ক্রস  সরনকন। ঘমদহীন ও ঘপটা ঘলাহার মসো ঋজু শরীর োর। এ হারা 
ফসবা ঘিহারায় শক্ত দুই কিবু  ও মাথার সামসনর দুই-িারটা পা া িুল োস  
আরও বযকক্তত্বপূণব  সর ঘফসলসছ।  

ঘজনাসরল োকহর োকরস র  থায় ঘহসস ঘফলল আহমদ মুসা। বলল, 
‘জনাসবর অকভসযাগ অবশ্যই ঘছাট নয়। সম্মাকনে এ  বি ভাইসয়র বাসায় ঢুস  
ঘগট ঘথস  অযাবাউট টানব  রা অবশ্যই বি অকভসযাসগর কবেয়।’ বসল আহমদ 
মুসা থামল।  

মুসখর হাকস সসর কগসয় ধীসর ধীসর আহমদ মুসার মুখ গম্ভীর হসয় উিল। 
বলল, ‘জনাব, বািংলাসদশ আমার  াসছ কবরাট আগ্রহ ও আ েবসণর বস্তু। মুসকলম 
কবসশ্বর মানকিসত্রর কদস  িাইসলই আমার ঘিাখ আটস  যায় বািংলাসদসশর উপর। 
বািংলাসদশ অনাত্মীয় পকরসবশ ঘ রা এ  অরকক্ষ্ে ভাইসয়র মসো। ঘগাটা মুসকলম 
দুকনয়ায় বািংলাসদশ এ মাত্র ঘদশ, যার ঘ ান মুসকলম প্রকেসবশী ঘদশ ঘনই অন্তে 
োর িারকদস  এ  হাজার মাইসলর মসধয। অথি মুসকলম দুকনয়ার কেেীয় বৃহত্তম 
মুসকলম জনসিংখযার ঘদশ একট। শুধু োই নয়, আকম যেদূর ঘজসনকছ, এেটা 
সিংসবদনশীল ও ধমবভীরু মানুসের ঘদশ আর ঘ ানটা নয়। এমন ঘদসশর দরজা 
ঘথস  িসল এসসকছ, ঘসখাসন যাইকন, এটা আমার দুভবাগয।’ 

ঘজনাসরল োকহর োকরস র মুখও গম্ভীর হসয় উসিকছল। এ দৃসি 
োক সয় কছল আহমদ মুসার কদস । বলল, ‘বািংলাসদশস  আপকন এেটা 
 কনষ্ঠভাসব অনুভব  সরন আহমদ মুসা! সকেয বলকছ, এমন দৃকিসে বািংলাসদশস  
আকম ঘদকখকন  খনও। সকেযই ঘো বািংলাসদসশর এ  হাজার মাইসলর মসধয ঘ ান 
মুসকলম প্রকেসবশী ঘনই!’ 
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‘আমরা বাইসর ঘথস  ঘযটা বুকঝ, আপনাসদর ঘভের ঘথস  ো ঘবাঝার 
 থা নয়। আপনাসদর কবেয়টা স্বাভাকব  হসয় ঘগসছ, অস্বাভাকব োটা বাইসর 
ঘথস  আমরা ঘদখসে পাই।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘বািংলাসদশ এমন অনাত্মীয় পকরসবসশর মসধয আসছ বসলই ঘসসদসশর 
মানুে ঘযমন সসিেন, সিংগ্রামী, ঘেমকন ধমবভীরুও। বািংলাসদসশর সশস্ত্রবাকহনীও 
মনন ও দক্ষ্োর কদ  ঘথস  মুসকলম কবসশ্বর অেুলনীয় এ  কনরাপত্তা বাকহনী। 
ঘসখান ার রাজনীকে রাও ইসলামী কবসশ্বর, ইসলামী স্বাসথবর খুবই  কনষ্ঠ।’ 
বলল েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন আবু বা র।  

‘ধেবাদ জনাব আপনাসদর, বািংলাসদশ সম্পস ব এই সুধারণা প্র াসশর 
জসে।’  

বসল এ টু ঘথসম েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন আবু বা সরর কদস  ঘিসয় 
বলল, ‘জনাব, আমরা এবার প্রসিংসগ আসসে পাকর।’ 

‘কি , ঘজনাসরল োকহর োকর । জনাব আহমদ মুসার ঘবকশ সময় নি 
 রা আমাসদর কি  হসব না।’ বলল ওআইকস’র ঘসসক্রটাকর ঘজনাসরল েঃ ওমর 
আবদুিাহ ইবসন আবু বা র।      

‘আমার সময় কনসয় ভাবসবন না জনাব। ওসয়ল াম। আপনাসদর  থা 
বলুন।’ আহমদ মুসা বলল হাকসমুসখ।  

গম্ভীর হসয় উিল ওআইকস’র ঘসসক্রটাকর ঘজনাসরল েঃ ওমর আবদুিাহ 
ইবসন আবু বা সরর মুখ। ঘস এ টু নসি-িসি উসি সামসনর কদস  এ টু ঝুেঁস  
বসল। বলসে শুরু  রল, ‘জনাব আহমদ মুসা আপকন জাসনন, ইস্তামু্বসল 
‘ওআইকস ইন্সকটকটউট অব অযােভান্সে করসািব এন্ে ঘট সনালকজ’ আসছ। 
সিংসক্ষ্সপ ঘসটা ‘ওআইকস আইআরকট (OIC IRT)’ বসল পকরকিে। দৃশ্যে ওটা 
ইস্তামু্বল কবশ্বকবদযালসয়র এ টা করসািব উইিং। ক ন্তু আসসল প্রকেষ্ঠানকট ওআইকস 
পকরিাকলে স্বাধীন প্রকেষ্ঠান। ওআইকস’র কনরাপত্তা  কমকট মসনানীে কেন 
সদসস্যর এ টা  কমকট এই প্রকেষ্ঠান পকরিালনা  সরন। প্রকেষ্ঠানকট মানব 
 লযাণ র ঘম কল  ক ছু কবেসয় গসবেণায় রে। োর মসধয এ কট হসলা, আক্রান্ত 
ঘদসশর ক্ষ্য়ক্ষ্কের ঝুেঁক  হ্রাস। গণকবধ্বিংসী ঘয সব অস্ত্র প্রিকলে আসছ বা প্রিকলে 
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হসে যাসে, ঘস সব অস্ত্রস  আ াে হানার আসগই কনউট্র্াল, কনকিয় বা কনরাপদ-
ধ্বিংসসর উপায় ঘবর  রার মহৎ  াসজ কনসয়াকজে এই প্রকেষ্ঠান। েুরস্ক সর ার 
ইস্তামু্বসলর ‘ঘরাসমলী কহসার’ অথবাৎ ঘরাসমলী দুসগবর পকশ্চম টাওয়াসরর কনসি 
অবকস্থে ঘগাপন আন্োরগ্রাউন্ে ঘফ্ল্ারগুসলা ঘছসি কদসয়সছ এই প্রকেষ্ঠাসনর জসে। 
দুসগব এ টা ঘসনা গযাকরসন থা ায় এই গসবেণাগারকট খুবই কনরাপদ। ওআইকস 
কবকলয়ন কবকলয়ন েলার খরি  সর ঘসখাসন গসি েুসলসছ অেযাধুকন  গসবেণা 
প্রকেষ্ঠান। ক ছু অেযন্ত প্রকেভাবান কবোনী ঘসখাসন  াজ  রসছ। অেযন্ত 
গুরুত্বপূণব  সয় টা কবেসয় ঘসখাসন গসবেণা িলসছ। িািলয র ক ছ ু সফল 
আকবষ্কারও হসয়সছ।’  

থামল েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন আবু বা র। গ্লাস েুসল কনসয়  সয়  
ঘঢা  পাকন পান  রল। োর মুখ হসয় উসিসছ আরও গম্ভীর।  

 থা বলা শুরু  রল আবার, ‘গসবেণাগাসর সম্প্রকে ক ছ ু রহস্যজন  
 টনা  সটসছ। প্রথসম কবোনীসদর বযবহৃে কবসশে ক ছু  কম্পউটাসর অোে ঘ উ 
সািব  রার  সয় কট আলামে পাওয়া যায়। োরপর এ কদন এ জন কসক উকরকট 
অকফসারস  দাকয়ত্ব পালসনর এলা ায় মৃে অবস্থায় পাওয়া যায়। দৃশ্যে ঘস 
কবেকক্রয়ায় মারা ঘগসছ বসল ঘদখা যায়। পরীক্ষ্ায় প্রমাণ হয়, ঘস সাসপর কবসের 
কক্রয়ায় মারা ঘগসছ। ক ন্তু সপব দিংশসনর ঘয কিি কছল, োর গভীরো, কবস্তার, 
প্র ৃকে ঘদসখ কবসশেেরা এস  সসন্দহ  সরসছ। ওআইকস’র এ জন  াউন্টার 
ইসন্টকলসজন্স এসজন্টস  সিংসগ সিংসগই েদসন্তর জসে  াসজ লাগাসনা হয়। কেকন 
 াজ শুরু  রার দু’কদন পর োর মৃেসদহ পাওয়া যায় বসফরাসসর পাকনসে। 
ঘপােমসটবসমর করসপাটব বলসছ, ঘস েুসব মারা ঘগসছ। এরপর েুক ব প্রধানমন্ত্রীর 
সাসথ পরামশব  সর ওআইকস’র কেনজন এবিং েুরসস্কর দু’জন কনরাপত্তা অকফসার 
কনসয় পােঁি সদসস্যর এ টা কনরাপত্তা কটম গিন  রা হয় েদসন্তর জসে। কটম 
দাকয়ত্ব গ্রহসণর এ কদন পর োরা ঘসকদন রাে নয়টায় এ সসঙ্গ ঘবর হন  টনাস্থল 
সসরজকমসন ঘদখার জসে। োরা এ টা গাকিসে  সরই ঘবর হন। োসদরই 
এ জন ড্রাইভ  সরন গাকি। িরম কবস্মসয়র বযাপার হসলা, োসদর আর ঘ ান 
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ঘখােঁজ পাওয়া যায়কন। গাকিটারও সন্ধান ঘমসলকন। শুধু আমরা নই, েুক ব সর ারও 
ভয়ান  উকেগ্ন।’ 

আবার থামল েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন আবু বা র। োর ঘিাসখ-মুসখ 
উসেগ ও হোশা। শরীরটা ঘপছন কদস  ঘসাফায় একলসয় কদল েঃ ওমর আবদুিাহ 
ইবসন আবু বা র। বলল, ‘আমরা খুবই উকেগ্ন। েুক ব সর ারও ভীেণ উসেসগর 
মসধয পসিসছ। সসন্দহ  রকছ, আমরা বি ঘ ান েিযসন্ত্রর মসধয পসিকছ। ক ন্তু এই 
সসন্দহ প্রমাণ  রার মসো ঘ ান েথয আমাসদর হাসে ঘনই। োহসল  টনাগুসলা 
ক  সবই  া োলীয়? এটা হসে পাসর না। আর েিযন্ত্র যকদ ধসর কনসে হয়, 
োহসল ঘসটা কবরাট হসয় দােঁিাসে। সপবদিংশসনর  যাসমাসফ্ল্সজ কসক উকরকট 
অকফসার হেযা, েুসব মরার  যাসমাসফ্ল্সজ এ  ঘগাসয়ন্দা হেযা এবিং পােঁিজন 
শীেবস্থানীয় ঘগাসয়ন্দাস  এ সাসথ গাসয়ব  সর ঘফলা, এসব ঘ ান বি ও 
শকক্তশালী শত্রুর  াজ বসল ধসর কনসে হসব। ঘ  এই শত্রু? আমাসদর ঘো ঘ ান 
শত্রু ঘনই। এসব বযাপার কনসয় আমরা দী ব আসলািনা  সরকছ। েুক ব প্রধানমন্ত্রীর 
সাসথ বসসকছ। োরাও আমাসদর মসোই কবমূঢ়। আমরা অসন  ঘভসবকছ। ঘশসে 
আকম ও েুক ব প্রধানমন্ত্রী কমসলই কসদ্ধান্ত কনসয়কছ আপনাস  ো ার।’ 

বসল মুহূেব াল ঘথসমই বসল উিল, ‘আমরা আর ঘ ান কব ল্প খুেঁসজ 
পাইকন। আপনাস  কবেয়টা ঘদখার দাকয়ত্ব কনসে হসব। এটা আমাসদর স সলর 
েরফ ঘথস  অনুসরাধ।’ 

থামল েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন আবু বা র। সিংসগ সিংসগই ঘজনাসরল 
োকহর োকর  বসল উিল, ‘আমাসদর আশিং া এবিং এ আশিং াস  আকম সেয 
বসল মসন  কর, ইস্তামু্বসলর ঘরাসমলী দুগব ক সর বি  টনা  সটসছ। আপনার সাহাযয 
দর ার এবিং অকবলসম্ব।’ 

আহমদ মুসার  পাল কুকিে। ভাবকছল ঘস।  
বলল, ‘বি  টনার জসে বি  ারণ থা সে হয়। ক   ারণ এমন 

থা সে পাসর বসল আপনারা মসন  সরন?’ 
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‘ ারণ জানসল ঘো শত্রুস  ক ছুটা ঘিনা ঘযে। ক ন্তু এে বি  টনার 
 ারণ হসে পাসর এমন ঘ ান ক ছ ু খুেঁসজ আমরা পাকে না।’ বলল ঘজনাসরল 
োকহর োকর ।  

ধীসর ধীসর আহমদ মুসা ঘসাফা ঘথস  গা েুসল ঘসাজা হসয় বসল। বলল, 
‘বলসে আপকত্ত না থা সল দয়া  সর বলুন, ঘ াসনা গুরুত্বপূণব গসবেণায় করসািব 
ইন্সকটকটউট সম্প্রকে ক  সাফলয লাভ  সরসছ?’ 

েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন আবু বা র ও ঘজনাসরল োকহর োকর  
পরেসরর মুখ িাওয়া-িাওকয়  রল। পসর েঃ ওমর আবদুিাহ বলল, ‘আপনার 
 াসছ ঘ ান ক ছুই বলসে আমাসদর আপকত্ত ঘনই। আমাসদর ইন্সকটকটউসট অসন  
কবেয় কনসয় গসবেণা িলসছ। অসন  কবেসয় আমরা সাফলয ঘপসয়কছ। সম্প্রকে 
সবসিসয় বি সাফলয আমাসদর অকজবে হসয়সছ। ঘসটা হসে, আমরা গণকবধ্বিংসী 
অসস্ত্রর হাে ঘথস  মানুেস  বােঁিাসনার কনরাপদ প্রকেরক্ষ্া ঘ  শল আকবষ্কাসর 
সাফলয অজবন  সরকছ। আমাসদর কবোনীরা ‘মযাগসনকট   সন্ট্র্াল গাইসেে 
ইকন্টসগ্রসটে ঘফাটন-ঘনট (MCGI Foton-Net)’ আকবষ্কার  সরসছ। এটা ঘ ান 
অস্ত্র নয়, ক ন্তু উসি আসা সব র ম অস্ত্রস  এই ঘফাটন-ঘনট কগসল ঘফলসে পাসর 
এবিং ো আ াসশর কনরাপদ দূরসত্ব বহন  সর কনসয় কগসয় কবসফারণ  টাসে 
পাসর।’ 

আহমদ মুসার মুসখর ঘিহারা পাসি ঘগসছ। আনন্দ-কবস্মসয়র ঘঢউ এসস 
আছসি পসিসছ োর ঘিাসখ-মুসখ। ঘসাজা হসয় বসসসছ ঘস ঘসাফায়। েঃ ওমর 
আবদুিাহর  থা ঘশে হসেই আহমদ মুসা বলল, ‘এটা ক  েত্ত্বগে আকবষ্কার না 
এর পরীক্ষ্াও হসয়সছ?’ 

‘সব র ম ঘটে ঘশে হসয়সছ। এখন আমাসদর ‘ঘসােব’ শেভাগ 
অযাক উসরট।’ বলল েঃ ওমর আবদুিাহ।  

‘‘ঘসােব’ ক ? ওটা ক  ‘ঘফাটন-ঘনট’ এর নাম?’ কজোসা আহমদ মুসার।  
‘কি, ‘ঘসােব’ ‘মযাগসনকট   সন্ট্র্াল গাইসেে ইকন্টসগ্রসটে ঘফাটন-ঘনট 

(MCGI Foton-Net)’-এর বযবহাকর  নাম। SOWRD (ঘসােব)-এর 
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এলাসবাসরশন হসলাঃ Savior Of World Rational Domain 
(SOWRD)।’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর । 

‘বযবহাকর  নামটাসো িমৎ ার! েসব আরও সুন্দর হসো যকদ 
Rational-এর জায়গায় ‘Human’ ঘযাগ  রা ঘযে। অবশ্য ো নামটা ‘ঘসােব’ 
হসো না, ক িংবা ঘ ান ভাসলা শব্দও হসো না।’ আহমদ মুসা বলল।  

েঃ ওমর আবদুিাহ সিংসগ সিংসগই বসল উিল, ‘ধেবাদ জনাব আহমদ 
মুসা। আমাসদর কিন্তা কমসল ঘগসছ। আমরাও ‘Human’-এর  থাই কিন্তা 
 সরকছলাম। েসব বযবহাকর  নাসমর সিংকক্ষ্প্ত উচ্চারসণ এ টা োৎপযব আনার 
জসেই আমরা ‘Rational’ শব্দ এসনকছ। েসব ‘Human’ ও ‘Rational’ কভন্ন 
শসব্দ হসলও এ ই অথব বুঝায়। ‘Human’ বা মানুে হসলা Rational। পশুর গুণ 
ঘযমন Animality বা পশুত্ব, ঘেমকন মানুসের গুণ Rationality বা মনুষ্যত্ব। 
Rational বসলই মানুে প্র ৃেপসক্ষ্ মানুে। সুেরািং Rational Domain োরা 
‘Human Domain’ বুঝাসে।’  

‘ধেবাদ, আপনাসদর কসদ্ধান্ত কি ।’ 
এ টু থামল আহমদ মুসা। সিংসগ সিংসগই আবার বসল উিল, ‘ঘসােব 

আকবষ্কাসরর কবেয় ঘ ান পযবায় পযবন্ত জানাজাকন হসয়সছ?’ 
‘ওআইকস’র শীেব দুই বযকক্ত, ওআইকস কনরাপত্তা  কমকটর আমরা 

কেনজন, েুক ব প্রধানমন্ত্রী এবিং সিংকিি পােঁি জন কবোনী ছািা আর ঘ উ জাসন না 
এই আকবষ্কাসরর  থা।’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

‘প্রযুকক্তগে ও অথবননকে  কদ  ঘথস  ‘ঘসােব’ ক  বযাপ  বযবহাসরর 
উপসযাগী হসে পাসর?’ কজোসা আহমদ মুসার।  

‘আণকব  ঘবামার ঘিসয় অসন   ম জকটল এবিং খরিও োর ঘিসয় অসন  
 ম। বযবহাসরর কদ  ঘথস  অসন   ম ঝুেঁক পূণব। বযাপ  বযবহাসরর মসো এই 
প্রযুকক্তকট।’ 

 থা ঘশে  সর ঘজনাসরল োকহর োকর  বসল উিল, ‘জনাব আহমদ 
মুসা, আমরা ঘবাধহয় আসলািনা ঘথস  অসন টা দূসর সসর এসসকছ।’ 
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হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমাসদর আসলািনা কি  পসথই িলসছ 
জনাব। ভকবষ্যসে নেুন ক ছু সামসন আসসব ক না আকম জাকন না, েসব এই মুহূসেব 
আকম কনকশ্চে, ‘ঘসােব’-এর আকবষ্কার ঘরাসমলী দুসগব কবপদ ঘেস  এসনসছ।’ থামল 
আহমদ মুসা। 

েঃ ওমর আবদুিাহ ও ঘজনাসরল োকহর োকর  দু’জসনই িমস  উসি 
প্রায় এ সাসথ আহমদ মুসার কদস  ো াল। কবকস্মে িার ঘিাসখর দৃকি কনবদ্ধ হসলা 
আহমদ মুসার মুসখ। োসদর কবস্ময়ভরা ঘিাসখ এ টা কবহ্বলোও ফুসট উসিসছ। 
হিাৎ  সরই োসদর মসন দানা ঘবেঁসধ উিসে শুরু  সরসছ নেুন আেিংস র এ টা 
অকস্থরো। মুসখ োসদর ঘ ান  থা ঘযাগাল না।  

আহমদ মুসাই আবার  থা বসল উিল, ‘আমার মসন হয়, ‘ঘসােব’-এর 
েথয এমন ঘ ান পসক্ষ্র  াসছ ঘপ েঁসছসছ, যারা এর বযাপাসর সািং াকে  সকক্রয় 
হসয় উসিসছ। োরা ‘ঘসােব’-এর বযাপাসর কবস্তাকরে েথয জানসে িায় ক িংবা সব 
েথয ঘজসন ঘগসছ, এখন অে ক ছ ু রসে িায়।’ 

‘অে ক ছ ুবলসে োরা ক   রসে িায় ভাবসছন?’ কজোসা ঘজনাসরল 
োকহর োকরস র। োর  সণ্ঠ উসেগ। 

ঘিাখ বন্ধ  সরসছ আহমদ মুসা। ভাবসছ ঘস। অেকদস  েঃ ওমর 
আবদুিাহ ও ঘজনাসরল োকহর োকর  অপার আগ্রহ ও আশিং া কনসয় োক সয় 
আসছ আহমদ মুসার কদস ।  

এ সময় আহমদ মুসা ঘিাখ খুলল। ঘসাজা হসয় বসল ঘস। বলল, 
‘অসন  ক ছুই  রসে পাসর। ‘ঘসােব’-এর িযান িুকর, ফাইল িুকর এবিং ঘসােব-এর 
লযাবসরটরী ঘপ্রাসটাটাইপ িুকর ঘথস  শুরু  সর কবোনীসদর হেযা, ক েোপ 
ইেযাকদ সব ধরসনর  টনাই  টসে পাসর।’ থামল আহমদ মুসা।  

েঃ ওমর আবদুিাহ এবিং ঘজনাসরল োকহর োকরস র মুখ-ঘিাসখর আসলা 
ঘযন দপ  সর কনসভ ঘগল। আেিংস র মূকেবমান অন্ধ ার নামল োসদর ঘিাসখ-
মুসখ। ক ছুক্ষ্ণ োরা  থা বলসেই পারল না।  

ওসদর নীরবো ভািসল েঃ ওমর আবদুিাহ বলল, ‘ টনা এেদূর 
গকিসয়সছ, সববনাশ! ঘয ঘ াসনা মুহূসেবই এ টা ক ছ ু  সট ঘযসে পাসর। জনাব 
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আহমদ মুসা, আপকন দয়া  সর োিাোকি িলুন ইস্তামু্বসল। আপকন শুধু শুসনই 
 টনা ধসর ঘফসলসছন। ইনশাআিাহ, ওখাসন ঘগসল সিং টটাও আপকন দূর  রসে 
পারসবন।’ উসেগ-আেিংস   কম্পে  ণ্ঠ েঃ ওমর আবদুিাহর।  

‘জনাব, এখন এ কদন ঘদকর  রসেও আমাসদর ভয় হসে। জনাব ওমর 
আবদুিাহ আমাসদর  থা বসলসছন। আপকন আমাসদর অনুসরাধ রাখুন।’ বলল 
ঘজনাসর  োকহর োকর । োর  সণ্ঠও উসেগ।  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আপনারা এখন বােঁধা কদসলও আকম ইস্তামু্বল 
যাব, বসফরাসস ঘরাসমলী দুসগব যাব।’ 

েঃ ওমর আবদুিাহ ও ঘজনাসরল োকহর োকরস র মুখ আনসন্দ উজ্জ্বল 
হসয় উিল। ‘আলহামদুকলিাহ’ বসল উিল দু’জসনই। োরা উসি এসস জকিসয় 
ধরল আহমদ মুসাস । বলল ওমর আবদুিাহ, ‘আিাহ আপনাস  দী ব সুস্থ জীবন 
দান  রুন। আিাহ োন, বুকদ্ধ, শকক্ত আপনার বাকিসয় কদন।’ আসবসগ ভাকর 
ঘশানাল েঃ ওমর আবদুিাহর  ণ্ঠস্বর।  

দু’জসনই কফসর কগসয় বসল োসদর আসসন।  
আহমদ মুসাও বসল।  
বসসই েঃ ওমর আবদুিাহ পস ট ঘথস  দু’কট কিকি ঘবর  সর আহমদ 

মুসার কদস  একগসয় কদল। বলল, ‘এ টা মযাোম ঘজাসসফাইসনর জসে। োস  
েুরসস্কর মযাোম ঘপ্রকসসেন্ট োর পসক্ষ্র ঘেট ঘগে কহসসসব েুরস্ক সফসরর 
আমন্ত্রণ জাকনসয়সছন। অে কিকিসে েুরসস্কর ঘপ্রকসসেন্ট োর পসক্ষ্ রােীয় অকেকথ 
কহসসসব আপনাস  আমন্ত্রণ  সরসছন। এ আমন্ত্রণ আপনারা গ্রহণ  রসল োরা 
সম্মাকনে ঘবাধ  রসবন।’ 

আহমদ মুসা কিকি দু’কট গ্রহণ  সর আবার ো েঃ ওমর আবদুিাহর হাসে 
কফকরসয় কদসয় বলল, ‘দুঃকখে, আমরা এ আমন্ত্রণ গ্রহণ  রসে পারকছ না।’ 

অন্ধ ার নামল েঃ ওমর আবদুিাহর মুসখ। বলল, ‘ক ন্তু এই ঘো 
বলসলন, আপকন যাসেন।’  

‘যাব, ক ন্তু রােীয় অকেকথ কহসসসব যাব, এ  থা আকম বকলকন।’ আহমদ 
মুসা বলল।  
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‘রােীয় অকেকথ  রসল, োসে আপকন আপকত্ত  রসবন ঘ ন?’ বলল েঃ 
ওমর আবদুিাহ।  

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমরা ঢা -ঘঢাল কপকটসয় েুরসস্ক ঘযসে িাই 
না। রােীয় অকেকথ হসল এটাই  টসব।’ 

‘বুসঝকছ জনাব আহমদ মুসা। আপনাস  ধেবাদ। আপনার কসদ্ধান্তই 
কি ।’ বলল েঃ ওমর আবদুিাহ। োর মুখ এবার উজ্জ্বল হসয় উসিসছ।  

‘োহসল ক ভাসব যাসবন,  খন যাসবন আমরা জানসল বযবস্থা কনসে পাকর 
জনাব।’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

‘ঘসটাও আমার ওপর ঘছসি কদন। আপনাসদর ঘ ান বযবস্থা  রসে হসব 
না। এখন দয়া  সর যকদ সম্ভব হয়, োহসল ঘরাসমলী দুসগবর ঘভেসরর এবিং দুসগবর 
‘ওআইকস আইআরকট’র ঘভেসরর এ টা  সর মানকিত্র, পােঁি কবোনীর ছকব ও 
োসদর কবস্তাকরে বাসয়াোটা আজস ই আমাস  কদন।’ বলল আহমদ মুসা।  

ওআইকস’র ঘসসক্রটাকর ঘজনাসরল ো াল ওআইকস’র কসক উকরকট প্রধান 
ঘজনাসরল োকহর োকরস র কদস ।  

ঘজনাসরল োকহর োকর  সিংসগ সিংসগই বসল উিল, ‘আিাহর হাজার 
ঘশা র, আপকন  াজ শুরু  সরসছন। আকম কনসজই এগুসলা আপনাস  ঘপ েঁসছ কদসয় 
যাব জনাব।’ 

ঘজনাসরল োকহর োকর  থামসেই েঃ ওমর আবদুিাহ বসল উিল, 
‘জনাব আহমদ মুসা, আপনাসদর যাওয়ার বযাপাসর োহসল আমাসদর ক ছু 
 রণীয় আসছ ক না?’ 

‘জনাব, আকম যখন ঘযটা প্রসয়াজন ঘবাধ  রব, েখনই ো জানাব।’ 
আহমদ মুসা বলল।  

‘আলহামদুকলিাহ। কি  আসছ। আমরা ঘজনাসরল োকর স  আপনাস  
সহসযাকগো  রার জসে মসনানীে  সরকছ। কেকন জানাসলই আমরা সব বযবস্থা 
 সর ঘদব। োছািা আমাসদর ঘো বসটই, েুক ব প্রধানমন্ত্রী ও ঘপ্রকসসেসন্টর 
দরজাও আপনার জসে িকব্বশ  ণ্টা ঘখালা থা সব।’ 

‘ধেবাদ জনাব।’ বলল আহমদ মুসা।  
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‘ধেবাদ। আমরা এখন উিসে িাই জনাব আহমদ মুসা। আমাসদর 
জসে আপনার আর ঘ ান  থা?’ 

েঃ ওমর আবদুিাহ বলল।  
আহমদ মুসা এ টু ঘভসব বলল, ‘আকম ঘরাসমলী দুসগব ঘপ েঁছা পযবন্ত 

বাইসরর স ল ঘলাস র আইআরকট ঘসন্টাসর প্রসবশ বন্ধ থা সব, কবোনীরা 
আইআরকট ঘসন্টাসরর বাইসর ঘবরুসেেঁ পারসবন না এবিং আকম ঘসখাসন যাকে ক িংবা 
নেুন েদন্ত হসে, এমন ঘ ান  থা ঘসন্টাসরর  াউস  জানাসনা যাসব না।’ 

‘আপনার পরামশব অক্ষ্সর অক্ষ্সর পাকলে হসব জনাব।’ বলল ঘজনাসরল 
োকহর োকর ।  

কবদায় ঘিসয় উসি দােঁিাল েঃ ওমর আবদুিাহ। উসি দােঁিাল ঘজনাসরল 
োকহর োকর ও। 

োসদর সাসথ আহমদ মুসাও উসি দােঁিাল।  
কবদায়ী হ্যান্েসশস র হাে বাকিসয় েঃ ওমর আবদুিাহ বলল, ‘জনাব 

আহমদ মুসা, আপকন ওআইকস’র সবসিসয় েশব াের এবিং সবসিসয় কবপদগ্রস্ত 
এ টা প্রসজসের প্রকে ঘয এহসান  রসলন, োর ঘিসয় হাজার গুণ ঘবকশ এহসান 
আিাহ আপনার প্রকে, আপনার পকরবারবসগবর প্রকে  রুন।’ আসবসগ ভাকর  ণ্ঠ 
েঃ ওমর আবদুিাহর।  

‘আিাহ আমাসদর স সলর সহায় ঘহান। আমার ঘ ান এহসান ঘনই, 
আকম ঘ ান এহসান  করকন। আিাহ আমাস  ঘয এহসান  সরসছন, োরই ক ছুটা 
আকম বণ্টন  কর মাত্র োেঁর সন্তুকি লাসভর জসে।’ বলল আহমদ মুসা। আহমদ 
মুসার  ণ্ঠও ভাকর।  

কফসর দােঁকিসয় িসল যাবার জসে পা বাকিসয়কছল ওরা দু’জন। আহমদ 
মুসা েঃ ওমর আবদুিাহস  সসম্বাধন  সর বলল, ‘কিকি েুক ব ঘপ্রকসসেসন্টর দপ্তসর 
ঘফরে যাওয়া দর ার, যাসে ঐ দপ্তর জানসে পাসর ঘয, আকম আমন্ত্রণ গ্রহণ 
 করকন।’ 

েঃ ওমর আবদুিাহ মুখ কফকরসয় বলল, ‘ধেবাদ জনাব আহমদ মুসা। 
োই হসব। আকম সব বুঝসে ঘপসরকছ।’ 
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েঃ ওমর আবদুিাহ থামসেই ঘজনাসরল োকহর োকর  বলল, ‘ঘয আিাহ 
আপনাস  এই অসীম দূরদৃকি কদসয়সছন, আকম প্রাণভসর োেঁর শু করয়া আদায় 
 রকছ। আিাহ আপনাস  দী ব হায়াসে  াসমলা দান  রুন।’  

‘আলহামদুকলিাহ।’ বলল আহমদ মুসা।  
ওরা দু’জন আবার  ুসর দােঁিাল। িলসে শুরু  রল দরজার কদস ।  
ওসদর কপসছ কপসছ হােঁটসছ আহমদ মুসা। গাকি পযবন্ত ওসদর ঘপ েঁসছ কদল। 
 
 
 
‘আমার ঘ ান সসন্দহ ঘনই, ঘোমার এই ইস্তামু্বল অযাসাইনসমন্ট অেযন্ত 

গুরুত্বপূণব। আকম ঘদখসে পাকে, বসফরাসসর এই আহবাসনর মসধয ঘোমার জসে 
এ   কিন দাকয়সত্বর হােছাকন আসছ। েুকম সািং াকে  বযস্ত থা সব। আকম ও 
আহমদ আবদুিাহর উপকস্থকে ক  ঘোমাস  অসুকবধায় ঘফলসব না?’ বলল ঘোনা 
ঘজাসসফাইন।  

আহমদ মুসা ও ঘজাসসফাইন ঘসাফায় পাশাপাকশ বসসকছল।  
আহমদ মুসা ঘজাসসফাইসনর এ টা হাে হাসে েুসল কনসয় বলল, 

‘ঘোমার উপকস্থকে এ  শূেো ঘথস  আমাস  বােঁিাসব। আমার ঘপ্ররণা, আমার 
শকক্ত বািসব ঘজাসসফাইন।’ 

ঘজাসসফাইন আহমদ মুসার হােটা দু’হাসে ধসর েুসল কনসয়, োসে মুখ 
গুেঁসজ বলল, ‘আকম জাকন। ক ন্তু ভাবকছ আহমদ আবদুিাহর  থা। কভন্ন আবহাওয়া 
ও অপকরকিে পকরসবসশ ঘস ঘ মন থা সব?’ 

‘ভাসলা থা সব ইনশাআিাহ। বসফরাসসর পকশ্চম েীসর, ইস্তামু্বসলর 
ইউসরাপীয় অিংসশ, ঘগাসল্ডন হসনবর পূববকূসল ঘযখাসন বসফরাস, ঘগাসল্ডন হনব ও 
মমবর সাগর এ সাসথ আছসি পসিসছ, এমন জায়গায় েুক ব সর াসরর 
কভকভআইকপ রােীয় অকেকথসদর এ টা করসসাটব এলা া আসছ। ঘসখাসন সবসিসয় 
সুন্দর এ টা  সটজ েুকম পাে। ঘদখসব, খুব ভাসলা থা সব আহমদ আবদুিাহ।’ 
বলল আহমদ মুসা।  
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‘েুকম ঘয বণবনা কদসল, োসেই বু টা আমার ঘোলপাি  সর উসিসছ। 
বুঝসে পারকছ ঘ মন লাগসব জায়গাটা। ধেবাদ ঘোমাস । ক ন্তু েুকম ঘো বলসল 
রােীয় আকেথয েুকম প্রেযাখযান  সরসছা, োহসল রােীয় অকেকথসদর করসসাটব ক  
 সর আবার এল?’ বলল ঘজাসসফাইন।  

‘আমার ও ঘোমার নাসম আসা রােীয় আকেসথযর কিকি প্রেযাখযান  সরকছ, 
রােীয় আকেথয প্রেযাখযান  করকন। কভন্ন নাসম ফরাকস রয়যাল সদসস্যর কভন্ন এ  
পকরিসয় েুকম রােীয় অকেকথ হসয়ছ। আর আকম যাকে টুযকরে কহসসসব। আকম হসবা 
অকলকখে রােীয় অকেকথ। আমরা যাব এ ই ঘিসন, ক ন্তু কেপারিার লাউি ঘথস  
েুকম ঘবরুসব কভকভআইকপ ঘগট কদসয়, আর আকম ঘবরুসবা সাধারণ কবজসনস 
ক্লাসসর ঘগট কদসয়।’ আহমদ মুসা বলল।  

ঘজাসসফাইন ঘসাজা হসয় বসল। বলল, ‘োরপর?’ 
‘োরপর েুরসস্কর মযাোম ঘপ্রকসসেসন্টর পাসসবানাল ঘসসক্রটাকর কমস 

লকেফা আরবা ান ঘোমাস  রােীয়  ায়দায় করকসভ  সর ঘপ্রকসসেন্ট প্রাসাসদ 
কনসয় যাসব। ঘসখাসন েুকম মযাোম ঘপ্রকসসেসন্টর সাসথ কেনার  রসব, কবোম 
ঘনসব। পসর ঘোমাস  কনসয় যাওয়া হসব ‘ঘগাল্ড করসসাটব’-এ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘েুকম েখন ঘসখাসন থা সব না?’ বলল ঘজাসসফাইন শু সনা  সণ্ঠ। 
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আকম েখন অসন খাকন দূসর ইস্তামু্বসলর 

পূববািংসশ ঘরাসমলী দুসগব অথবা দুগবসিংলগ্ন ঘ ান এ  বাকিসে বা ফ্ল্যাসট থা ব।’ 
ঘজাসসফাইসনর মুসখ অন্ধ ার ঘনসম এল। ঘস আসস্ত আসস্ত কনসজর মাথা 

আহমদ মুসার  ােঁসধ েস্ত  রল। বলল, ‘বুঝসে ঘপসরকছ। ক ন্তু েুকম আছ, অথি 
ঘনই, এটা আকম সহ্য  রব ক   সর? সবই ঘয শূে হসয় যাসব?’ 

আহমদ মুসা ঘজাসসফাইনস   াসছ ঘটসন কনসয় বলল, ‘এ অসুকবধাটুকু 
ঘোমাস  মাকনসয় কনসে হসব। েুকম ঘো ঘসখাসন এ া হসয় যাে না। এখান ঘথস  
আয়া ও পকরিাকর া দু’জনস  কনে। ঘোমার সাসথ সববক্ষ্ণ মযাোম ঘপ্রকসসেসন্টর 
কপএস কমস লকেফা আরবা ান থা সবন। ইিংসরকজ, ফরাকস ও আরকবসে ভীেণ 
ফু্ল্সয়ন্ট ঘি  স ঘমসয়কটস  ঘদখসব ঘোমার খুবই ভাসলা লাগসব। কনরাপত্তার 
কবেয়টা কি  ঘরসখ আকম যেটা পাকর ঘসখাসন যাবার ঘিিা  রব।’ 
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‘ধেবাদ ঘোমাস ।’ বসল ঘ াল ঘথস  উসি বসল ঘজাসসফাইন। এ টা 
হাে কদসয় আহমদ মুসার গলা ঘপেঁকিসয় ঘসাফায় গা একলসয় বলল, ‘আমরা  সব 
যাকে?’ 

আহমদ মুসা উত্তর ঘদবার জসে মুখ খুসলকছল। ঘসই সমসয়ই ঘটকলসফান 
ঘবসজ উিল। ঘথসম ঘগল আহমদ মুসা।  

ঘজাসসফাইন দ্রুে উসি কগসয় ঘটকলসফান ধরল। আহমদ মুসার 
ঘটকলসফান।  

 েবসলস করকসভারকট এসন আহমদ মুসার হাসে কদল ঘজাসসফাইন। কফস 
কফস  সর বলল, ‘জনাব ওমর আবদুিাহর ঘটকলসফান।’ 

আহমদ মুসা ঘটকলসফান েুসল সালাম কদসেই ওপার ঘথস  সালাম গ্রহণ 
 সর বসল উিল ওআইকস’র ঘসসক্রটাকর ঘজনাসরল ওমর আবদুিাহ ইবসন আবু 
বা র, ‘দুঃসিংবাদ আহমদ মুসা, ঘরাসমলী দুসগবর আমাসদর করসািব ইকিকনয়ার 
ইসন্ত াল  সরসছ।’ 

‘ইসন্ত াল?’ প্রশ্ন আহমদ মুসার।  
‘োক্তাররা োই বসলসছন। হাটব ঘফইকলওর।’ বলল ওমর আবদুিাহ 

ওপার ঘথস ।  
‘বয়স  ে হসব?’ 
‘িকিশ।’ 
‘ক  দাকয়ত্ব কছল োর?’ 
‘ঘস এ জন লাইট ঘমটাল কেজাইন ইকিকনয়ার।  নসসপ্ট অনুসাসর যারা 

ঘসােব-এর বকে কেজাইন ও কনমবাণ  সরসছ, োসদর এ জন ঘস।’ বলল েঃ ওমর 
আবদুিাহ।  

‘ঘসােব সম্পস ব ঘস ক  জানে?’  
‘জানে না।  নসসপ্ট-এর কদ  কদসয় ঘস এেটুকু জানে ঘয, 

 ণাকবোসনর অেযন্ত েীব্র্ গকের ঘ ান  ণা পরীক্ষ্সণর যন্ত্র োরা তেকর  রসছ। 
যসন্ত্রর কেনটা অিংশ। প্রসেয টা অিংশস  ঘস এ টা যন্ত্র কহসসসব জানে। ক ন্তু 
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কেনটা কমসল ঘয এ টা যন্ত্র ঘসটা জানে না। যসন্ত্রর কেন অিংসশর এ ী রসণর 
 াজ কবোনীরা কনসজ  সরসছন।’ 

‘আলহামদুকলিাহ।’ স্বকস্তর এ টা কনঃশ্বাস ঘছসি বলল আহমদ মুসা।  
‘জনাব আহমদ মুসা, োর সম্পস ব এেক ছ ু কজসেস  রসছন ঘ ন? 

আপকন ক ছ ুসসন্দহ  রসছন?’ বলল েঃ ওমর আবদুিাহ।  
‘সসন্দহ  রাই উকিে। েসব আরও কবস্তাকরে জানার পর কনকশ্চে বলা 

যাসব।’ 
‘ভয়িং র  থা বসলসছন আহমদ মুসা। সসন্দহ সেয হসল ঘো.....।’  থা 

ঘশে  রসে পারসলা না েঃ ওমর আবদুিাহ। শু সনা গলায় োর  থা ঘযন আটস  
ঘগল।  

‘জনাব, আপকন ঘজনাসরল োকহর োকর স  বলুন, আজই আকম ইস্তামু্বল 
যাব। বযবস্থা ঘযন  সরন।’ বলল আহমদ মুসা শান্ত শক্ত  সণ্ঠ।  

‘ধেবাদ জনাব আহমদ মুসা। আপনার  াসছ আমরা এটাই িাকে। 
অসিংখয ধেবাদ আপনাস । ধসর কনন সব বযবস্থা হসয় ঘগসছ। আপনারা প্রস্তুে 
ঘহান।’ বলল েঃ ওমর আবদুিাহ।  

‘ধেবাদ জনাব।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘োহসল সব কি  হসয় ঘগল। এখন ার মসো এেটুকুই।’ 
সালাম কদসয় ঘটকলসফান ঘরসখ কদল েঃ ওমর আবদুিাহ।  
আহমদ মুসাও ঘটকলসফান ঘরসখ কদল।  
পাসশ দােঁকিসয়কছল ঘজাসসফাইন।  
আহমদ মুসা ো াল ঘজাসসফাইসনর কদস । আহমদ মুসার ঘিাসখ এ ট ু

কবব্র্ে দৃকি। ঘজাসসফাইসনর সাসথ পরামশব ছািাই ইস্তামু্বল যাত্রার োকরখ আজ 
কস্থর  সর ঘফসলসছ। সব গুকছসয় ঘনয়া  কিন হসব।  

আহমদ মুসার ঘিাসখর ভাো, মুসখর ভাব, মসনর  থা ঘজাসসফাইসনর 
ঘিসয় ঘবকশ ঘ  আর বুঝসে পারসব!  
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ঘজাসসফাইন ধীসর ধীসর আহমদ মুসার আরও  াসছ একগসয় এসস  ােঁসধ 
এ টা হাে ঘরসখ বলল, ‘ঘভব না েুকম, ঘদখসব আকম সব কি   সর ঘনব। মূল 
ঘগাছ-ঘগাছটা  রাই আসছ। েুকম কি ই কসদ্ধান্ত কনসয়ছ।’  

ঘজাসসফাইন আরও ঘক্লাজ হসলা আহমদ মুসার।  ােঁসধ রাখা হােটা কদসয় 
গলা ঘপেঁকিসয় ধসর বলল, ‘ইসন্ত াল  সরসছন কযকন, কেকন ক  কনহে হসয়সছন বসল 
েুকম সকেযই মসন  র?’  

‘এখনও এটাই আমার কবশ্বাস।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘ঘদখা যাসে, ঘরাসমলী দুসগব এ পযবন্ত যেগুসলা মৃেযুর  টনা  টসলা, সবই 

অপ াসে, ক ন্তু সবগুসলাই হেযা াণ্ড। োহসল ঘো দােঁিাসে, প্রকেপক্ষ্ অেযন্ত 
িালা । ধরা-ঘছােঁয়া, এমনক  সসন্দসহর সম্পূণব বাইসর ঘথস  সামসন এসগাসে 
িাসে। এ হসব এ   কিন শত্রু।’  

‘কি  বসলছ ঘজাসসফাইন। েসব আমার ক ন্তু খুব আনন্দ লাগসছ। 
বসফরাস আমাস  ো সছ। ইস্তামু্বসলর  সয়  হাজার বছসরর ইকেহাসস  জীবন্ত 
ঘদখসে পাকে আমার সামসন। অদৃশ্য শত্রু ঘ , ঘ মন জাকন না। ক ন্তু ইস্তামু্বসলর 
হসয় লিাইসয় ঘযসে খুবই ভাসলা লাগসছ আমার।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘না, েুকম ইস্তামু্বসলর হসয় লিাইসয় যাে না। েুকম ইস্তামু্বসল লিাইসয় যাে 
‘ঘসােব’-এর পসক্ষ্—মাসন মানুসের ‘Rational Domain’-এর হসয়।’ বলল 
ঘজাসসফাইন।  

আহমদ মুসা ঘজাসসফাইনস  কনকবিভাসব জকিসয় ধরল। বলল, ‘েুকম 
আমার ‘বন্ধু’ এবিং ‘গাইে’। এখন কফসলাসফারও।’ 

‘না, এগুসলা আমার উপযুক্ত পকরিয় নয়।’ বলল ঘজাসসফাইন।  
‘উপযুক্ত পকরিয় োহসল ক ?’ আহমদ মুসা বলল।  
‘আকম স্ত্রী, আকম সহধকমবণী।’ বলল ঘজাসসফাইন।  
‘ঘস ঘো আছই। োর ওপর েুকম ‘ঘেন্ে, কফসলাসফার এন্ে গাইে’।’ 

আহমদ মুসা বলল।  
‘ঘদখ, ঘছাট কবসশেণ বি কবসশেণস  কবসশকেে  রসে পাসর না, ঘছাট 

গুণ পসর এসস বি গুসণর মাথায় বসসে পাসর না। ‘স্ত্রী’ নারীর জসে কহমালসয়র 
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মসো সসববাচ্চ এ  পকরিয়। অে ঘ ান ‘কবসশেণ’, অে ঘ ান ‘গুণ’ঘ  কভন্নভাসব 
এসন এর পাসশ দােঁি  রাসনা এর অমযবাদা  রা। ‘স্বামী’ ও ‘স্ত্রী’ উভয় পকরিয়ই 
পূণবািংগ। স্বামী ও স্ত্রী উভসয়র জসে যা উকিে, যা প্রসয়াজন োর সবক ছুর সমাহার 
এই দুই পকরিসয়।’ বলল ঘজাসসফাইন।  

আহমদ মুসা ঘজাসসফাইসনর মুখ কনসজর মুসখর  াসছ একগসয় আনসে 
আনসে বলল, ‘ভাকর, খুব ভাকর  থা বসলছ ঘজাসসফাইন, োর ওপর এখন এ টা 
কমকি প্রসলপ প্রসয়াজন।’ 

আহমদ মুসার মুখ একগসয় যাকেল ঘজাসসফাইসনর মুসখর কদস ।  
ঘজাসসফাইন দুই মুসখর মাঝখাসন েজবনী দােঁি  করসয় আহমদ মুসার 

বাহুবন্ধন ঘথস  কনসজস  খকসসয় কনসয় ছুসট পালাসে পালাসে বলল, ‘আমার এখন 
অসন   াজ। ঘোমার লাসগজ আকম গুকছসয় কদকে। ক ন্তু ঘোমার ইমারসজন্সী 
হ্যান্েবযাগ ঘোমাস ই গুকছসয় কনসে হসব।’ 

‘ধেবাদ ঘজাসসফাইন।’ বসল আহমদ মুসাও উসি দােঁিাল।  
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৩ 
অকফসসর ঘটকবসল বসস  সয় কদসনর কহসসব-কনস শ  রকছল আহমদ 

মুসা।  
োর অকফসটা ঘরাসমলী দুসগবর পকশ্চম টাওয়াসরর আন্োরগ্রাউসন্ে। 

ঘসখাসন কেনকট ঘগাপন ঘফ্ল্ার রসয়সছ। টপ ঘফ্ল্ার, ঘসস ন্ে ঘফ্ল্ার এবিং বটম ঘফ্ল্ার। 
এই কেনকট ঘফ্ল্ার কনসয়ই ওআইকস’র ‘আইআরকট’ অথবাৎ ‘ইন্সকটকটউট অব 
অযােভান্সে করসািব এন্ে ঘট সনালকজ’র অকফস। ঘফ্ল্ারগুসলা টপ ঘথস  বটসমর 
কদস  ক্রমশ বি হসয়সছ। দুসগবর পকশ্চম টাওয়ারকট দুগব-অিসলর সবসিসয় উেঁিু 
পাহাসির মাথায়। টাওয়ার-ঘফ্ল্াসরর দশ কফট কনসি টপ ঘফ্ল্ার। এই ঘফ্ল্াসরর 
আয়েন সাসি কেন হাজার  ন কফসটর মসো। এর কনসির ঘসস ন্ে ঘফ্ল্ারকটর 
আয়েন টপ ঘফ্ল্াসরর কেগুসণরও ঘবকশ অথবাৎ প্রায় আট হাজার  ন কফট। ক ন্তু বটম 
ঘফ্ল্ারকট বলা যায় এ টা মাসির মসো। আয়েন কবশ হাজার  ন ফটু। এই কেনকট 
ঘফ্ল্াসরর টপ ও ঘসস ন্ে ঘফ্ল্ার কনকমবে হসয়সছ ১৪৫২ খৃোসব্দ। দুগবকট কনকমবে হয় 
সুলোন কেেীয় মুহাম্মসদর োরা। আর কবশ হাজার  ন কফসটর বটম ঘফ্ল্ারকট কনমবাণ 
 সরসছ ওআইকস’র ইকিকনয়াররা। কেন ঘফ্ল্াসরর টপ ঘফ্ল্াসর কবোনীসদর 
পাসসবানাল ফ্ল্যাট। ঘসস ন্ে ঘফ্ল্ারকট করসািব ঘসন্টার এবিং লাইসব্র্রী। আর বটম 
ঘফ্ল্ারকট লযাবসরটরী ও ঘটে ঘসন্টার।  

কবোনীসদর সাসথ আহমদ মুসার অকফসও ঘসস ন্ে ঘফ্ল্াসর।  
ঘফ্ল্ারকটর কি  মাঝখাসন লাইসব্র্রী। বৃত্তা ার লাইসব্র্রীর িারকদস র 

বকহসদবয়াসল রসয়সছ ছয়কট দরজা। এই ছয়কট দরজা ছয়কট করসািব  মসিসি 
ঘঢা ার পথ। এস  কট  মসিসি কবোনীরা এ  ভাসব বা ঘয থভাসব  াজ 
 সরন। এই ঘফ্ল্াসর ছয়কট করসািব  মসিি ছািাও প্রশাসকন  ও কনরাপত্তা  ক্ষ্ 
রসয়সছ।  
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ওআইকস’র এই ‘আইআরকট’ঘে আহমদ মুসা ঘরকসসেন্ট োইসরের 
(আরকে)-এর িা কর কনসয় এসসসছ। ঘজনাসরল োকহর োকরস র ঘনেৃসত্ব কেন 
সদসস্যর ঘয ঘসল এই ইন্সকটকটউট পকরিালনা  সর, োসদর ঘ উ এখাসন থাস ন 
না। োইসরের মযাসনজসমন্ট (কেএম) এ জন আসছন। কেকন প্রশাসকন  
কবেয়গুসলা ঘদসখন। আর প্রসজসের প্রধান কবোনী ‘িযাসন্সলর অব আইআরকট’ 
কহসসসব সমগ্র করসািব উইিং পকরিালনা  সরন। আহমদ মুসার নেুন িা করসে োর 
নেুন নাম হসয়সছ খাসলদ খা ান। োর পকরিয়, মধয একশয়া অিসলর কবোসনর 
এ জন অধযাপ । 

আহমদ মুসা কবোনীসদর সাসথ থা ার জসে টপ ঘফ্ল্াসর এ টা ফ্ল্যাট 
ঘপসয়সছ। অবশ্য আহমদ মুসা ঘরাসমলী দুসগবর উত্তর পাসশ আরও উেঁি ু এ টা 
পাহাসি বাসা ভািা কনসয়সছ। ইসেমসো দু’জায়গাসেই ঘস থাস ।  

 াসজ ঘযাগ ঘদয়ার পর ঘবশ  য়কদন পার হসয় ঘগসছ আহমদ মুসার।  
এই  সয় কদসনর কহসসব এ সাসথ োর সামসন এসসসছ মালার মসো 

সাকরবদ্ধভাসব সাজাসনা পুেঁকথর আ াসর।  
আহমদ মুসা কনকশ্চে হসয়সছ ঘয, বাইসরর ঘ উ আইআরকট’র প্রশাসকন  

কবভাসগর  কম্পউটার ঘনটওয়াস বর এ টা  কম্পউটাসর ‘প্রসজে ঘর েব’ ফাইসলর 
আইকে ও পাসওয়ােব খুেঁসজসছ।  কম্পউটাসরর প্রকসকেিংস মকনটসর ঘদখা ঘগসছ, 
অোে ঘসই ঘলা কট দশ ঘজািা আইকে ও পাসওয়ােব বযবহার  সরসছ। 
 কম্পউটাসরর ইসমজ আইসে ঘলা কটর ছকব আসার  থা, ক ন্তু আসসকন। অকে 
িালা  ঘলা কট মুসখাশ পরা কছল। ক ন্তু  কম্পউটাসরর  যাসরোর মকনটর ঘথস  
জানা ঘগসছ, ঘলা কট োর  কম্পউটার বযবহাসরর ঘগাটা সমসয়র সত্তর ভাগ বাম 
হাে বযবহার  সরসছ। োর অথব, ঘলা কট বােঁ-হাকে। খুকশ হসয়সছ আহমদ মুসা। 
এসব েথয  ম মূলযবান নয়।  

 াযবে সপবদিংশসন মারা যাওয়া ঘলা কটর বযাপাসরও আহমদ মুসা 
কবস্তাকরে েথয সিংগ্রসহর ঘিিা  সরসছ। আহমদ মুসা ঘলা কটর ঘমকে যাল করসপাটব 
পরীক্ষ্া  সর কনকশ্চে হসয়সছ, োর ঘদসহ ঘয কবে পাওয়া ঘগসছ, ো কনঃসসন্দসহ 
সাসপর কবে। ক ন্তু আহে স্থানকট সপবদিংশসনর ক্ষ্ে নয়। এটা সসন্দহ নয়, সেয। 
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েসব ঐ ক্ষ্ে সৃকি  সরই োর মাধযসম রসক্ত সাসপর কবে ঢু াসনা হসয়সছ। এসক্ষ্সত্র 
ঘয প্রশ্নকট আহমদ মুসাস  উকেগ্ন  সরসছ, ঘসটা হসলা োর ঘদসহ এই ক্ষ্ে সৃকিকট 
ঘ   রল? ঘ ান অপকরকিে ঘলাস র পসক্ষ্ এসো  কনষ্ঠ হসয় ঐ ধরসনর আ াে 
 রার সুসযাগ ঘনয়া সম্ভব নয়। দুসগবর ঘসনা-কনরাপত্তা কেিাসনার প্রশ্ন ঘো আসছই। 
এ ঘথস  এটাই স্বেঃকসদ্ধ হসয় ওসি ঘয, আ াে ারী ঘলা কট কনহে কনরাপত্তা 
ঘগাসয়ন্দার খুবই পকরকিে বা আস্থাভাজন এবিং ঘসনা-কনরাপ ত্তা  মবীসদরও 
পকরকিে ঘ উ। োহসল ঘস ক  ঘভেসরর না বাইসরর পকরকিে ঘ উ?  

োরপর েদসন্তর জসে কনযুক্ত এ জন কনরাপত্তা ঘগাসয়ন্দার বসফরাসস 
েুসব মরার  টনাকটও আহমদ মুসা অনুসন্ধান  সরসছ। োর ঘপােমসটবম করসপাটব 
ঘদসখসছ আহমদ মুসা। ওসে সসন্দসহর মসো ক ছুই ঘস ঘদসখকন। এ জন ঘস্রফ 
েুসব মসরসছ। ঐ দুই কনরাপত্তা ঘগাসয়ন্দা ঘয ফ্ল্যাট দু’কটসে এসস উসিকছল, 
ঘসখাসনও ঘগসছ আহমদ মুসা। এ সাসথ থা সো ওরা। আহমদ মুসা ওসদর 
বযবহৃে বই-পুস্ত ,  াগজপত্র,  কম্পউটার সবই পরীক্ষ্া  সরসছ। োসদর 
 কম্পউটাসরর ঘগাপন ফাইসল আহমদ মুসা োসদর ঘেইকল ঘনাটস ঘপসয়সছ। 
ঘেইকল ঘনাটসস ঘশে পযবন্ত সসন্দহ  রার মসো ক ছ ুপাসে না বসল কলসখসছ। েসব 
ঘেইকল ঘনাটসস দু’জসনই এ টা  থা কলসখসছ, ‘কসিথ ঘসন্স’ এর  থা বার বারই 
বসলসছ, আমরা সব সময়  াসরা নজসরর মসধয রসয়কছ। সুেরািং, আমরা হাওয়ায় 
ঝাণ্ডা উিাকে না। এখন  াজ হসলা, ঘিাসখর আিাসলর এই শত্রুস  ঘিাসখর 
সামসন কনসয় আসা। ক ন্তু ঘস সময় োসদর ঘদয়া হয়কন। আহমদ মুসা 
ঘগাসয়ন্দােসয়র এভাসব মরার  টনা অনুসন্ধান  রা ঘথস  এ টা  থাই বুঝল ঘয, 
আহমদ মুসাও  াসরা না  াসরা নজসরর মসধয রসয়সছ। আহমদ মুসা ওআইকস ও 
টাক ব ঘগাসয়ন্দাসদর গকিে পােঁি সদসস্যর ঘয থ েদন্ত কটসমর কনরুসিশ হসয় যাবার 
বযাপাসরও অনুসন্ধান  সরসছ। ক ন্তু সামসন এসগাবার মসো ঘ ান ক্ল ু এখসনা 
পায়কন। ঘশে এ টা বযবস্থা কহসসসব োরা েদন্ত  াসজ কনযুক্ত হবার পর োসদর 
ঘমাবাইল বা লযান্ে ঘটকলসফাসন ঘয  লগুসলা  সরসছ ক িংবা ঘয  লগুসলা োরা 
করকসভ  সরসছ, োর এ টা কন বণ্ট এবিং  থা-বােবার ঘর েব আহমদ মুসা টাক বশ 
গভনবসমসন্টর  াসছ ঘিসয়কছল। ঘসই ঘর েবগুসলাই এখন োর সামসন। বহুক্ষ্ণ 
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ধসর এই ঘর েবগুসলাই পরীক্ষ্া  রকছল আহমদ মুসা। ক ন্তু নেুন ঘ ান ক্ল ুপায়কন। 
পােঁি সদসস্যর েদন্ত কটসমর ঘনো ঘমজর ইমাম ঘসকদন ঘটকলসফান  সর অে িার 
সদস্যস  ঘেস  কনসয়কছল এবিং এ কত্রে হসয় ঘ াথাও ঘবকরসয়কছল। োরপসরই 
অন্তধবান। ঘেস  ঘনয়ার সমসয়র  থা-বােবা ঘথস  ঘ াথাও এ সাসথ ঘবর হবার 
আহবান ছািা আর ক ছুই ঘমসলকন। ঘ াথায় ঘবকরসয়কছল োরা, এ প্রসশ্নর জবাব 
ঘখােঁজারও ঘিিা  সরসছ আহমদ মুসা। োসদর অকফসসর গােববয় এ জন েুক ব 
যুব । োস  কজোসাবাদ  সর আহমদ মুসা জানসে ঘপসরকছল, োরা পােঁিজন 
এ টা গাকিসে উসিকছল। ড্রাইকভিং কসসট বসসকছল ঘমজর ইমাম। কেকন েুক ব ঘসনা 
ঘগাসয়ন্দার  াউন্টার ইসন্টকলসজসন্সর এ জন েুসখাি অকফসার। পােঁি সদসস্যর 
কটসমরও কেকন প্রধান। কেকন গাকি োটব ঘদবার আসগ সাথীসদর কদস  োক সয় 
বসলকছসলন, ঘরাসমলী দুসগবর ওপসর উত্তর পাসশ ‘আলালা’ পাহাসির ‘সরাই’ঘেেঁ 
আমরা যাব। আমাসদর ঘগাসয়ন্দা সূত্র ক ছু েথয কদসয়সছ। এরপর োসদর গাকি 
োটব কনসয় িসল যায়। এটাই োসদর ঘশে যাওয়া। গােব যুবস র  াসছ এই েথয 
জানার পর আহমদ মুসা আলালা পাহাসির ‘সরাই’ঘে কগসয়কছল। ‘সরাই’ 
আলালা পাহাসির এ কট টুযকরে কভলা। এসে ঘছাট-বি ঘবশ  সয় কট ফ্ল্যাট 
আসছ। ফ্ল্যাটগুসলা সব ভািায় িসল। আহমদ মুসা ঘদসখসছ, টুযকরে, নন-টুযকরে 
সব ধরসনর ঘলা ই ‘সরাই’ঘেেঁ রসয়সছ। ‘সরাই’-এর তবকশিয হসলা, এর দকক্ষ্ণ ও 
পকশ্চম অিংসশর ক ছু ফ্ল্যাট ঘথস  ঘরাসমলী দুসগবর প্রায় ঘগাটাটাই ঘদখা যায়। 
আহমদ মুসা এই সরাইসয়র দকক্ষ্ণ-পকশ্চম সকন্ধস্থসলর এ টা ফ্ল্যাট ভািা কনসয়সছ। 
এই ফ্ল্যাট ঘথস  দূরবীসন ঘরাসমলী দুসগবর পকশ্চম টাওয়ারসহ দুসগবর অসন  অিংশ 
কবসশে  সর পকশ্চম অিংশ কনখুেঁেভাসব ঘদখা যায়। আহমদ মুসা এই ফ্ল্যাসট 
প্রকেকদসনর এ টা অিংশ  াটায়।  

আহমদ মুসা ঘরাসমলী দুসগব কগসয় পােঁি সদসস্যর ঘগাসয়ন্দা কটসমর ঘসখাসন 
েদসন্ত যাওয়ার ঘ ান হকদসই ঘবর  রসে পাসরকন। ঐ পােঁি সদসস্যর ঘগাসয়ন্দা 
কটসমর ঘমজর ইমাম ঘ ান এ  ঘগাসয়ন্দা সূত্র ঘথস  সরাইসে যাওয়ার বযাপাসর 
এ টা েথয ঘপসয়কছল। ক  েথয ঘপসয়কছল, এটা জানার ঘিিা  সরসছ আহমদ মুসা 
েুরসস্কর সামকর  ঘগাসয়ন্দা কবভাগ ঘথস । ক ন্তু কবস্মসয়র বযাপার, সামকর  
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ঘগাসয়ন্দা কবভাগ ঘথস  ঐ কদন, ঐ সময় দূসর থা , েদন্ত কটসম ঘযাগ ঘদয়ার পরও 
ঘ উই সরাসকর ঘমজর ইমাসমর সাসথ  থা বসলকন।  ারণ, েদন্ত কটমকট েুক ব 
সামকর  ঘগাসয়ন্দা কবভাসগর অধীন নয়, এটা সরাসকর ওআইকস কসক উকরকট িীফ 
ঘজনাসরল োকহর োকরস র অধীন। এ ধরসনর েদন্ত কটম ঘয গকিে হসয়সছ এবিং 
োসে ঘমজর ইমাম ঘযাগ কদসয়সছ, এ েথয েুক ব সামকর  ঘগাসয়ন্দার শীেব বযকক্ত, 
েুক ব প্রধানমন্ত্রী ও ঘপ্রকসসেন্ট ছািা আর ঘ উ জাসনই না। সুেরািং েদসন্তর 
বযাপাসর ঐ ধরসনর ঘটকলসফান ঘমজর ইমাম পাওয়ার প্রশ্নই উসি না। আহমদ মুসা 
কনকশ্চে বুসঝসছ, েদন্ত কটমস  ট্র্যাসপ ঘফলসে শত্রুপসক্ষ্রই ঘটকলসফান কছল ওটা। 
এই কিন্তা ঘথস  আহমদ মুসা কনকশ্চে হয় ঘয, েদন্ত কটম গিসনর  থা এবিং  াসদর 
কনসয় গকিে হসয়সছ ঘস  থা শত্রুপক্ষ্ জানসে ঘপসরকছল এবিং ঘসই সাসথ োরা 
জাসন েুক ব সামকর  ঘগাসয়ন্দা কবভাসগর িলমান ‘আইসেকন্টকফস শন ঘ াে’। 
োর মাসন, েুক ব সামকর  ঘগাসয়ন্দা কবভাসগ ঘ ান গুরুত্বপূণব পযবাসয়র  াসরা সাসথ 
োসদর সম্প ব রসয়সছ। ক ন্তু এই প্রশ্নকট আহমদ মুসার  াসছ পকরষ্কার হয়কন, োরা 
েদন্ত কটমস  সরাই’ঘে ঘেস কছল ঘ ন? এই প্রসশ্নর সন্ধাসনই আহমদ মুসা 
সরাইসয়র সাসথ সম্প ব রাখার এ টা বযবস্থা  সরসছ।  

ভাবনায় েুসবকছল আহমদ মুসা। োর সামসন ঘখালা ঘটকলসফান মকনটকরিং 
েকুসমসন্টর ফাইলটা। ফাইলটা বন্ধ  রল আহমদ মুসা। নেুন এ টা কহসসব োর 
সামসন এসস ঘগল।  

বাইসরর ঘ  বা  য়জন ক ভাসব গসবেণাগাসর প্রসবশ  সরকছল, ক িংবা 
ঘস যকদ পকরকিে ঘ উ বা ঘভেসরর ঘ উ হয়, োহসল ঘস ঘ ? যেটা অনুসন্ধান 
 রসে ঘপসরসছ, োসে ঘজসনসছ বাইসরর ঘ ান ঘলা  ঘভেসর প্রসবসশর প্রশ্নই ওসি 
না। পােঁি জন কবোনী, োইসরের মযাসনজসমন্ট এবিং ঘভের ও বাইসরর দু’জন 
কসক উকরকট ছািা বাইসরর  ারও প্রসবশাকধ ার ঘনই। ক ন্তু বাইসরর বা ঘভেসরর 
ঘ উ এটা  সরসছ। আো, ঘগাপন েদসন্ত কনসয়াকজে দু’কট ঘগাসয়ন্দা কটসমর খবর 
ওরা ঘপসয়কছল ক   সর? এটা ঘো ঘ ান ঘ াকেে েদন্ত কছল না? এমনক  কবেয়কট 
এ প্রকেষ্ঠাসনরও  াউস  জানাসনা হয়কন! োহসল শত্রুপসক্ষ্র বি ঘ ান ঘসাসব এ 
পসক্ষ্র ঘ াথাও আসছ। আর দুই েদন্ত কটম টাসগবট হসলা এটা কি  আসছ, ক ন্তু 
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কসক উকরকটর ঘলা কট টাসগবট হসলা ঘ ন? অে ঘ উ নয় ঘ ন? ঘ ান ক ছ ুঘজসন 
ঘফলার জসে োস  মারা হসয়সছ, না পসথর বােঁধা দূর  রার জসে োস  মারা 
হসয়সছ?  

ফাইল বন্ধ  রসলও এসব নেুন কিন্তার মসধয েুসব কগসয়কছল আহমদ 
মুসা। পাসয়র শসব্দ মুখ েুলল ঘস। ঘদখল, োইসরের মযাসনজসমন্ট (কেএম) েঃ 
আবদুিাহ কবন বাজ োর ঘটকবসলর কদস  আসসছ।  

েঃ ঘশখ আবদুিাহ কবন বাজ এর অকফস মাসন ঘগাটা প্রশাসকন  অকফস 
এই টাওয়াসরর বাইসর, পাসশই। দুসগবর ঘভেসরই ওটা নেুন এ টা কবকল্ডিং। েঃ 
আবদুিাহ কবন বাজসহ ঘছাট্ট প্রশাসকন  োফ ঘসখাসনই বসসন। প্রশাসকন  
োফসদর ঘভের েঃ আবদুিাহ কবন বাজই গসবেণাগাসর প্রসবশ  রসে পাসরন।  

েঃ ঘশখ বাজ একগসয় এসসসছ আহমদ মুসার ঘটকবসলর পাসশ।  
আহমদ মুসা উসি দােঁকিসয় সালাম কদসয় হ্যান্েসশ   সর স্বাগে জানাল 

োস । বলল, ‘েঃ বাজ, আকম আপনাস  ঘেস কছলাম,  ি কদসয়কছ। কিজ বসুন।’  
েঃ বাজ বসসে বসসে বলল, ‘ঘ ান  ি নয় স্যার। এটা আপনার 

কেউকট, আমারও কেউকট।’ 
েঃ বাজ ইিংসরকজসে জবাব কদল আহমদ মুসার। ঘস আরকবভােী, ঘস কদ। 

ঘস কদ আরসবর কবখযাে বাজ পকরবাসরর ঘছসল। এই বাজ পকরবার বাদশাহ ইবসন 
ঘস সদর গুরু ঘশখ আবদুল ওয়াহাব নজদী পকরবাসররই এ টা শাখা। এই 
পকরবারস  সম্মান  সর আহমদ মুসা। আহমদ মুসা খুকশ হসয়সছ ঘয, এই 
পকরবাসরর ঘছসল এই ধরসনর এ কট দাকয়ত্ব পাওয়ারই উপযুক্ত।  

ক ন্তু েঃ ঘশখ বাজ জাসন না এখাসন আহমদ মুসার কমশন সম্পস ব। 
ঘরকসসেন্ট োইসরের কছল না, এখন ঘনয়া হসয়সছ এটাই ঘস জাসন।  

‘ধেবাদ েঃ ঘশখ বাজ। আপনাস  ঘেস কছ  ারণ আকম আসার পর 
আপনার সাসথ ক ছ ু অকফকসয়াল  থা ছািা আর ঘ ান  থাই হয়কন। ঘ মন 
আসছন?’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আলহামদুকলিাহ। ভাসলা স্যার। আপকন ঘ মন ঘবাধ  রসছন? ঘ মন 
লাগসছ ইন্সকটকটউট? ঘ মন ঘদখসছন ইস্তামু্বলস ?’ বলল েঃ ঘশখ বাজ।  
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হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আকম খুব ভাসলা ঘবাধ  রকছ। ভাসলা লাগসছ 
সবক ছু।’  

‘ধেবাদ স্যার। আমরা এ টা অস্বকস্তসে আকছ। এ জন প্রস  শল 
কবোনী ও এ জন কসক উকরকট অকফসাসরর পরপর মৃেযু হসলা। মৃেযুস  
সসন্দহজন  মসন  রা হসলও েদন্ত এসগাসে পাসরকন, কনশ্চয় জাসনন। এর মসধয 
বি পসদ আপনার আগমন আমাসদর আশাকিে  সরসছ। ইসোমসধযই আপকন 
এ টা উিীপনার সৃকি  সরসছন। ক  জাকন, আমরা আসগর ঘিসয় অস্বকস্তও ঘযন 
 ম অনুভব  রকছ।’ বলল েঃ ঘশখ বাজ।  

‘ধেবাদ। ক ন্তু েদন্ত ঘ ন এসগাসে পারল না? আপনাসদর অকভমে 
ক ?’ আহমদ মুসা বলল।  

‘সাধারণ দৃকিসে সবটাই দুভবাগয বসল মসন হয়। সবগুসলা মৃেযুই দু বটনা 
বা স্বাভাকব   ারসণ হসয়সছ। শুধু ঘশে পােঁি জসনর কনসখােঁজ হওয়া ছািা।’ 

‘আো বলুন ঘো েঃ ঘশখ বাজ, কবোনীরা, আপনারা  সয় জন ও 
কসক উকরকট দু’জন ছািা ঘভেসর আর ঘ উ ক  প্রসবশ  সর?’ আহমদ মুসার 
কজোসা।  

েঃ ঘশখ বাজ এ টু কিন্তা  সর বলল, ‘না স্যার, বাইসরর অে ঘ উ 
ঘভেসর আসসে পাসর না, আসা কনকেদ্ধ।’ 

‘আো, টপ ঘফ্ল্াসর ঘরকসসেকন্সয়াল ঘ ায়াটবার রসয়সছ। যারা ওখাসন 
থাস ন, োসদর ঘ উ এখাসন আসস না?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আসার কবধান ঘনই। েসব কবকভন্নভাসব ঘ উ ঘ উ আসসন। ঘযমন, ঘয 
োকরসখ আমার বাসায় ঘফরার  থা, ঘসকদন হয়সো আমার স্ত্রী এসস আমাস  কনসয় 
ঘগল। এ ধরসনর  টনা অেসদর ঘক্ষ্সত্রও  সট। েসব বাইসরর এমন ঘ উ এসস 
বাস  সর না।’ বলল েঃ ঘশখ বাজ।  

‘এমন যারা আসসন, োরা ঘসস ন্ে ঘফ্ল্ার এবিং বটম ঘফ্ল্াসর যান ক িংবা 
ঘযসে পাসরন?’ 

‘বটম ঘফ্ল্াসর এমন ঘ উ এবিং অে ঘ উই ঘযসে পাসর না। 
ইন্সকটকটউসটর িযাসন্সলর প্রধান কবোনী েঃ আকমর আবদুিাহ আন্দালুসীই শুধু 
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জাসনন বটম ঘফ্ল্াসর প্রসবসশর এ মাত্র দরজার ছয়কট কেকজটাল লস র ঘ ানকট 
কদসয়  খন ঘ ান ঘ াে বযবহার  সর প্রসবশ  রা যাসব। কেকনই মাত্র দরজা 
ঘখাসলন এবিং কবোনীসদর ঘভেসর কনসয় যান। সুেরািং োর দৃকির বাইসর  ারও 
ঘসখাসন প্রসবশ  রা সম্ভব নয়। েসব ঘসস ন্ে ঘফ্ল্াসর যাওয়ার ঘক্ষ্সত্র এমন কবকধ-
কনসেধ ঘনই। যারা এ ঘফ্ল্াসর আসসন, োরা ইসে  রসল ঘসস ন্ে ঘফ্ল্াসর ঘযসে 
পাসরন।’ বলল েঃ ঘশখ বাজ।  

আহমদ মুসা মসন মসন ভাবল, ঘসস ন্ে ঘফ্ল্াসর ঘো মাোর  কম্পউটারটা 
রসয়সছ, ঘযখাসন কবকভন্ন কবেসয়র সাসথ ইন্সকটকটউসটর করসািব েু-কপ্রসন্টর কববরণসহ 
কবোনীসদর বাসয়াোটা ও করসািব ঘেকসকফস শন রসয়সছ। এই  কম্পউটাসরই 
প্রসবশ  রসে ঘিসয়কছল অদৃশ্য অজানা ঘ উ। এই অজানা ঘ উ ঘ  হসে পাসর? 
এসব কিন্তা আহমদ মুসার মাথায় কবদুযৎ িমস র মসো ঘখসল ঘগল। আহমদ মুসা 
বলল েঃ ঘশখ বাজ-এর  থা ঘশে হবার পর, ‘এভাসব যারা আসসন বা এসসসছন, 
োসদর ঘ ান কহসসব একন্ট্র্লগ ঘরকজোসর আসছ?’  

‘কি স্যার। কনয়ম অনুসাসর প্রসেযস রই নাম, পকরিয়, দস্তখে একন্ট্র্লসগ 
রসয়সছ। এছািা ঘক্লাজ-সাক বট  যাসমরা লসগর ফসটাও আমরা  কম্পউটাসর 
পাব।’ 

‘মযাসমরা লসগ ক  শুরু ঘথস ই সব ফসটা বা দৃশ্য সিংরকক্ষ্ে আসছ?’ 
‘অবশ্যই স্যার। শুধু ফাে একন্ট্র্ নয় স্যার, প্রসেয  ঘফ্ল্াসররই আলাদা 

আলাদা একন্ট্র্  যাসমরা লগ রসয়সছ  কম্পউটাসর। এ লগগুসলা প্রকে মাসস রুকটন 
ঘি  হয়। সম্প্রকে সসন্দহজন  এ টা  টনা  টার পর সবগুসলা লগ  মকিট ঘি  
 রা হয়।’ বলল েঃ ঘশখ বাজ।  

‘সসন্দহজন  ক   টনা?’ 
‘মাোর  কম্পউটাসর সসন্দহজন  সাসিবর প্রমাণ পাওয়া ঘগসছ।’ 
কবেয়টা আহমদ মুসা আসগ ঘথস ই জাসন। োর েদসন্তর এটাও এ টা 

ইসুয। 
বলল আহমদ মুসা, ‘লগ পরীক্ষ্া ঘথস  ক ছ ুপাওয়া কগসয়কছল?’ 
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‘ক ছ ুপাওয়া যায়কন স্যার। অজানা-অপকরকিে  ারও প্রসবসশর প্রমাণ 
পাওয়া যায়কন। কবোনীসদরও গুরুত্বপূণব অকফকসয়াল  াসজর ঘগাপনীয়োর স্বাসথব 
 ক্ষ্ পযবাসয় কসকসকটকভ  যাসমরা পাহারায় রাখা হয়কন। ঘসটা থা সল ঘগাপসন ঘ  
মাোর  কম্পউটাসর বসসকছল, ো জানা ঘযে।’ েঃ ঘশখ বাজ বলল।  

‘েঃ ঘশখ বাজ, আমাসদর ইন্সকটকটউসটর ঘভেসর বাইসর সাকবব  
কনরাপত্তার বযাপাসর ক  আপকন সন্তুি?’  

‘কি স্যার। বাইসরর কনরাপত্তা েুক ব কনরাপত্তা বাকহনী রক্ষ্া  সর। দুসগব 
প্রসবশ োরা কনয়ন্ত্রণ  সর। োসদর কক্লয়াসরন্স ছািা ইন্সকটকটউট পযবন্ত ঘ উ 
ঘপ েঁছসে পাসর না। ইন্সকটকটউসট প্রসবসশর ঘগট কনয়ন্ত্রণ  সর আমাসদর এ জন 
কসক উকরকট অকফসার। পালাক্রসম এ জন কসক উকরকট ইনকেকটউসটর প্রধান ঘগট 
রক্ষ্া  সর। ঘভেসরর জসে এ জন কসক উকরকট অকফসার আসছন। ক ন্তু 
সসন্দহজন   টনা  টার পর োস ও বাইসরর কনরাপত্তা রক্ষ্ায় কনসয়াগ  রা 
হসয়সছ সম্প্রকে। ইনকেকটউসটর কনরাপত্তার কদ টা আকম মসন  কর এই কদ  কদসয় 
কনকশ্চে।’ 

‘কি  আসছ, েঃ ঘশখ বাজ। এনট্র্ান্স লগ এবিং কসকসকটকভ  যাসমরা লগ 
আমার ঘটকবসল ঘদসবন। আকমও এ টু ঘদখব।’ 

বসল আহমদ মুসা  কির কদস  োক সয় ঘদখল ঘবলা কেনটা বাজসে 
যাসে।  

োরপর আহমদ মুসা ো াল েঃ ঘশখ বাসজর কদস । বলল, ‘েঃ ঘশখ 
বাজ, আকম উিব।’ 

‘ঘ াথায় যাসবন স্যার? বাসায়? আপকন ঘো এ সময় ঘবর হন না।’ বলল 
েঃ ঘশখ বাজ।  

‘আকম পুকলসশর ঘজানাল আ বাইভসস যাব।’ 
‘আলালা পাহাসির আল-আলা পাস বর লাসগায়া ঘয বি পুকলশ অকফস 

ওটায়?’ কজসেস  রল েঃ ঘশখ বাজ।  
‘হ্যােঁ’ বলল আহমদ মুসা।  
‘আ বাইভসস ক   াজ?’ 
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‘ঘেমন ক ছু না। সুলোন মুহাম্মদ মটরওসয় ঘথস  ঘয রাস্তা আলালা 
পাহাসির ‘সরাই’ পযবন্ত এসসসছ, ঘস রাস্তায় গে এ মাস ধসর ঘয সব গাকি িলািল 
 সরসছ োর এ টা োকল া দর ার।’       

‘ঘস ঘো অসন  বি বযাপার! আপকন ঘগাসয়ন্দার মসো  থা বলসছন 
ঘদখকছ! এ কদসয় ক   রসবন?’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এটা ইস্তামু্বল শহসর গাকি িলািসলর এ টা 
স্যাম্পকলিং। এটা আমার এ টা হকব।’ 

বসল উসি দােঁিাল আহমদ মুসা।  
 
 
 
ঘরাসমলী দুগব ঘয পাহাসি োর উত্তর-পকশ্চসম আলালা পাহাি। 

অসপক্ষ্া ৃে অসন  উেঁিু। এই পাহাসিই ‘সরাই’ কবকল্ডিং-এ আহমদ মুসা ভািা 
থাস । এই পাহাসির ওপসরই সমেল কবরাট এলা া জুসি এ কট পা ব। এটাই 
আল-আলা পা ব। পাস বর পাসশ কবরাট কটলা জুসি পুকলশ আ বাইভস। পাস বর 
িারকদ  ক সর রাস্তা। রাস্তার পাশ ঘথস  এ টা কসেঁকি উসি ঘগসছ কটলার ওপসর। এ 
কসেঁকি কদসয়ই উিসে হয় পুকলশ আ বাইভসস।  

আ বাইভসস মাগকরসবর নামায পসি সন্ধযা সাসি ছয়টায় আহমদ মুসা 
ঘবকরসয় পিল আ বাইভস ঘথস ।  

কসেঁকি ঘবসয় ঘনসম রাস্তা অকেক্রম  সর আহমদ মুসা পাস ব প্রসবশ  রল।   
আহমদ মুসা োর গন্তবয আিাল  রার জসে গাকি পাস বর বাইসর ঘরসখ 

পাস বর ঘভের কদসয় ঘহেঁসট পুকলশ আ বাইভসস কগসয়কছল।  
পাস ব প্রসবসশর ঘগসটর উসিসশ্য হােঁটসে লাগল আহমদ মুসা। সন্ধযা 

ঘপকরসয় রাে নামসলও পা ব েখনও কদসনর আসলার মসোই ঝলমসল।  
প্রিরু ঘলা  েখনও পাস ব। ঘ উ পায়িাকর  রসছ, ঘ উ ঘ উ এখাসন 

ওখাসন বসস গল্প  রসছ।  
ইস্তামু্বল ঘযমন পাহাসির শহর, ঘেমকন গাছ-গাছাকলরও শহর।  
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পাস বর ঘফ্ল্ারও উেঁি-ুকনিু। কবকভন্ন গাছ-গাছাকলসে পকর কল্পেভাসব 
সকজ্জে পা বকট।  

এ টু কনকরকবকল জায়গা ঘদসখই এসগাকেল আহমদ মুসা। এ টা গাসছর 
ছায়া পার হকেল ঘস।  

ঘপছন ঘথস  িার জন ঘলা  আহমদ মুসার কদস  ছুসট ঘগল। োসদর 
দু’জন জামার েলা ঘথস  ঘলাহার বযাটন ঘবর  সর কনসয়সছ। অে দু’জসনর হাসে 
করভলভার। ঘপছসনর বযাটনধারী ঘবিাসলর মসো কনঃশসব্দ একগসয় আহমদ মুসার 
মাথা লসক্ষ্য আ াে  রল।  

ঘশে মুহূসেব পাসয়র শসব্দ ঘটর ঘপসয়কছল আহমদ মুসা। দ্রুে মাথাটা বাম 
কদস  সকরসয় কনসয়কছল ঘস। ক ন্তু েবু আ ােটা এিাসে পারল না। হােুকির মসো 
এ টা আ াে ঘনসম এল মাথার োন পাসশর ওপর এবিং ো ঘনসম ঘগল  ান 
মাকিসয়। আসর টা আ াে এসস োর  ােঁধ ঘযন গুেঁকিসয় কদল।  

আহমদ মুসা পসি কগসয়কছল উপুি হসয়। ক ন্তু পসি কগসয়ই ফসলাআপ 
আ াে ঘথস  বােঁিার জসে গকিসয় বাম কদস  সসর ঘগল।  

দুই বযাটনধারী  ুসর দােঁিাকেল নেুন  সর আ াে  রার জসে।  
আহমদ মুসা সসর কগসয়ই লাফ কদসয় উসি দােঁকিসয়সছ।  
দুই বযাটনধারী ঝােঁকপসয় পিসে যাকেল োর কদস ।  
আহমদ মুসা ঘদহ শূসে েুসল োর দু’পা ছুেঁসি কদল ওসদর দু’জসনর 

ধাবমান পাসয়র কদস । অবযথব আ াে। ওরা ঘগািা াটা গাসছর মসো আছসি 
পিল আহমদ মুসার ওপর।  

প্রস্তুে আহমদ মুসা। ওরা দু’জন কনসজসদর সামসল ঘনবার আসগই 
দু’হাসে ওসদর দু’জসনর গলা সােঁিাকশর মসো প্রিণ্ডভাসব ঘপেঁকিসয় ধরল। োরপর 
ওসদর গলা মুিসি কদসয় ওসদর হাসের বযাটন ঘ সি কনল।  

অেকদস  করভলভারধারী দু’জন ছুসট আসকছল করভলভার বাকগসয়।  
আহমদ মুসা েখন বযাটন হাসে বসা অবস্থায় কছল। উসি দােঁিাবার সময় 

ঘনই। নেুন ভাবনার অব াশ ঘনই। েসব আহমদ মুসার এ কিন্তা কছল ঘয, 
জানাজাকন, ঘশারসগাল এিাবার জসে ওরা পারেপসক্ষ্ গুকল িালাসব না। আহমদ 
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মুসা দ্রুে কিন্তা  সর এই মুহূসেব োর হাসে থা া ঘশে সুসযাগ কহসসসব বযাটন দু’কট 
সববশকক্ত কদসয় ছুেঁসি মারল ওসদর করভলভার ধরা হাসের কদস । 

প্রিণ্ড গকেসে ঘলাহার সকলে বযাটন ছুসট কগসয় কি  কি  আ াে  রল 
ওসদর করভলভার ধরা হাসে। ওসদর হাসের করভলভার কছটস  পসি ঘগল। হােও 
ওসদর আহে হসলা।  

আহমদ মুসা বযাটন ছুেঁসিই উসি দােঁিাল। ঘসই সাসথ গলার ঘমািসির 
আ াে েখনও সামসল উিসে না পারা এ জসনর ঘ ামসরর ঘবি ধসর এ  
হ্যােঁি া টাসন মাথার উপর েুসল কনসয় ছুেঁসি মারল বযাটসন আ ােপ্রাপ্ত দু’জসনর 
উপর।  

একদস  আহমদ মুসার পাসশ পসি থা া কেেীয় জন মকরয়া হসয় টলসে 
টলসে উসি দােঁকিসয় ঘপছন ঘথস  ঘপেঁকিসয় ধরল আহমদ মুসার গলা।  

আহমদ মুসা দু’হাসের  নুই কদসয় প্রিণ্ড  সয় টা  া কদল ঘলা কটর 
পােঁজসর। বযথায় ঘ ােঁৎ ঘ ােঁৎ শব্দ ঘবরুসলা োর মুখ ঘথস । ক ন্তু আহমদ মুসার 
গলা ঘস ছািল না। বরিং গলায় োর হাসের িাপ আরও েীব্র্ হসলা। শ্বাস বন্ধ হবার 
উপক্রম হসলা োর। ঘলা কট োর গাসয়র সাসথ ঘলপসট থা ায়  নুই এর আ াে 
আর  াযব রী হকেল না। ঘলা কটস  ঘদহ ঘথস  কবকেন্ন  রার এ  ঘ  শল 
কহসসসব আহমদ মুসা পা দু’কটস  এ টু ফােঁ   সর, শক্ত  সর সববশকক্তসে ঘদসহর 
উপসরর অিংসশ প্রিণ্ড এ  ঝােঁক  কদসয় বােঁক সয় কনসয় মাথাটা অসন টা লম্বভাসব 
কনসজর পাসয়র কদস  ছুেঁসি কদল। 

ঘলা কটর ঘপছন কদ টা উসি এসস কছটস  আহমদ মুসার সামসনর কদস  
িসল এল। অেকদস  আহমদ মুসা োর ঘ ামর ঘথস  পা পযবন্ত অবস্থানটা অনি 
রাখার ঘিিা  সর ো কনসির কদস  ছুেঁসি কদসয় োর মাথাটা হােঁটুর ঘলসভসল ঘপ েঁছার 
পর আসর টা ঝােঁকুকন কদসয় ওপর কদস  ঘোলার ঘিিা  রল। মাথাটা ওপর কদস  
উিল না বসট, ক ন্তু কনসির কদস  যাওয়ার গকে ঘথস  ঘথসম যাওয়ায় এ টা 
ঝােঁকুকনর সৃকি হসলা। এই ঝােঁকুকন ও ঘলা কটর ঘদহ উসি কগসয় পিার প্রবল িাপ- 
দুইসয় কমসল আহমদ মুসার গলায় ঘপেঁিাসনা ঘলা কটর দু’হাে কশকথল হসয় ঘগল। 
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আহমদ মুসা ঘলা কটর হাসের বােঁধন ঘথস  মুক্ত হসয়ই বু  ভসর এ  
শ্বাস কনসয় োর পাসয়র  াসছ পসি যাওয়া ঘলা কটর ঘ ামসরর ঘবসির কনসি হাে 
িাকলসয় োর ঘদহটা শূসে মাথার ওপর েুসল কনল।  

ওরা কেনজন সার ঘবেঁসধ ছুসট আসকছল।  
আহমদ মুসা ঘলা কটস  ছুেঁসি মারল োসদর ওপর।  
কেনজনই ঘপছসনর কদস  কছটস  মাকটসে পসি ঘগল।  
আহমদ মুসা ছুসট ঘগল পসি থা া দু’কট করভলভাসরর কদস । কুকিসয় 

কনল দু’কট করভলভার দু’জায়গা ঘথস ।  
করভলভার দু’কট কুকিসয় ঘনবার পর মাথা েুসল ঘদখল, ওরা িারজন উসি 

দােঁকিসয় ছুসট পালাসে।  
গুকল  রার জসে করভলভার েুসলও ঘথসম ঘগল আহমদ মুসা। শুরুসেই 

খুসনাখুকনসে ঘযসে িায় না ঘস। করভলভার দু’কট ঘফসল কদসয় বসস পিল ঘস। 
এ টা প্রবল ক্লাকন্ত ক সর ধরসছ ঘযন োর ঘদহস । মাথার োন পাশ ও  ােঁসধ অসহ্য 
এ টা যন্ত্রণা। এ টু কজকরসয় কনসয় উিসব, ভাবল আহমদ মুসা। অবসন্নোয় মাথা 
ঝুেঁস  পসিকছল কনসির কদস ।  

পাসয়র শসব্দ িমস  উসি মুখ েুলল আহমদ মুসা। ঘদখল, এ জন পুরুে, 
এ জন মকহলা োর কদস  ছুসট আসসছ।  

ওরা এল আহমদ মুসার  াসছ। পুরুেকট আেঁেস  ওিা  সণ্ঠ বলল, 
‘আপনার োন পাশটা রসক্ত ঘভসস যাসে। আপনাস  এখকন হাসপাোসল ঘনয়া 
দর ার।’ 

‘আক্রমসণর ঘগাটা  টনা আমরা দােঁকিসয় ঘদসখকছ, আমরা ক ছ ু রসে 
পাকরকন, দুঃকখে। ঘলা জন ো ার  থাও মসন হয়কন।  টনা এে দ্রুে  সট 
ঘগল!’ মকহলাকট বলল।  

পুরুেকটর বয়স িকিশ িাস হসব। মকহলাকটর বয়সও িকিশ হসব। 
দু’জসনরই পরসন কবস সলর ওয়াক িং ট্র্াউজার। পুরুেকটর গাসয় ফলু কট-শাটব, আর 
মকহলাকটর গাসয় হাল া ফলুহাো জযাস ট। দু’জসনর  থাবােবায় কশিািার ও 
ঘিাসখ আন্তকর  সমসবদনা।  
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আহমদ মুসা ঘমসয়কটর  থার উত্তসর বলল, ‘ধেবাদ। এ ধরসনর 
আ কস্ম   টনায় বাইসর ঘথস  ক ছ ু রার থাস  না।’ 

‘এখকন আপনাস  হাসপাোসল কনসে হসব। মাথার োন পাশ ও বােঁ 
 ােঁসধর আ াে সাধারণ নয়।’ বলল পুরুেকট।  

‘হাোোল-কক্লকনস  আকম যাব না। সব কি  হসয় যাসব। আকম বাসায় 
কফরব। পাস বর উত্তর ঘগসট আমার গাকি আসছ।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘কি  আসছ। এ টু সামসনই আমাসদর বাকি। আমরা দু’জসনই োক্তার। 
আপনাস  ক ন্তু আমরা এ অবস্থায় ক ছুসেই ঘছসি কদসে পাকর না।’ বলল 
পুরুেকট।  

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আপনার ইকথ সস  আকম ভািসে বলসে 
পাকর না। িলুন।’ 

বসল উসি দােঁিাল আহমদ মুসা।  
োক্তার পুরুে ও মকহলা দু’জন ঘহেঁসটই পাস ব এসসকছল। আহমদ মুসাস  

কনসয় োরা আহমদ মুসার গাকিসেই উিল।  
োক্তার পুরুেকট ড্রাইকভিং কসসট বসল। োক্তার মকহলাকট ঘপছসনর কসসট 

আহমদ মুসার পাসশ বসল।  
‘আপকন কি  েুক ব নন বসল মসন হয়। ঘ াথায় থাস ন আপকন?’  
‘ঘরাসমলী দুসগবর এ  প্রকেষ্ঠাসন িা কর  কর।’ বলল আহমদ মুসা।  
োক্তারসদর বাকি দূসর নয়।  সয়  কমকনসটর মসধযই ঘপ েঁসছ ঘগল োরা।  
মাথা,  ান ও  ােঁসধর ঘড্রকসিং ঘশে  রসে এ   ন্টা সময় ঘলসগ ঘগল। 

মাথার োন পাশটা ঘথেঁেসল অসন টা িামিা উসি কগসয়কছল।  ান  সয়  জায়গায় 
ঘফসট কগসয়কছল।  ােঁসধর বাহুর সকন্ধস্থসলর জায়গাটাও দারুণ ঘথেঁেসল কগসয়কছল। 
ঘ ান েযা িার হসয়সছ ক না, এি-ঘর না  রসল ঘবাঝা যাসব না।  

োক্তার দু’জসন কমসল ঘড্রকসিং-এর  াজটা  রল। 
ঘড্রকসিং ঘশসে সবক ছ ুসকরসয় দু’হাে পকরষ্কার  সর ওরা দু’জন কফসর 

এসল আহমদ মুসা বলল, ‘আপনাসদর অসন  ধেবাদ। আমাস  কনশ্চয় এখন 
ছুকট ঘদসবন?’  
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 থা ঘশে  সরই আবার দ্রুে বসল উিল, ‘ওসহা, আপনাসদর নামটাও 
জানা হয়কন। োক্তারসদর নাম ঘজসন রাখা ভাসলা।’ 

োক্তার পুরুেকট বলল, ‘আমার নাম োঃ ইয়াসার েইফনু, আর ওর নাম 
োঃ রাসাে  াসাভা।’ 

বসল োঃ ইয়াসার আহমদ মুসাস  লক্ষ্য  সর বলল, ‘আপনার নামও 
ক ন্তু জানা হয়কন।’ 

‘আমার নাম খাসলদ খা ান।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘কি ই ঘভসবকছ, আপনার েুক ব অকরকজন আসছ। নামটাও েুক ব। খুকশ 

হলাম। এবার আসুন পাসশর  সর।’ 
‘ঘ ন?’ বসল আহমদ মুসা উসি দােঁিাল। 
পাসশর  রটা এ টা ঘবেরুম। ঘগেরুমই হসব। এ টা খাট। খাসটর 

কবপরীে কদস  এ  ঘসট ঘসাফা সুন্দর  সর সাজাসনা। আর  সর আসছ এ টা 
ওয়যারসড্রাব, এ টা ঘছাট োইকনিং ঘটকবল ও ঘিয়ার।  

 সর ঢুস  োক্তার ইয়াসার বলল, ‘কমঃ খাসলদ খা ান, আপনাস  
 ন্টাখাসন  ঘরে কনসে হসব। আপনার শরীর ঘথস  অসন  রক্তক্ষ্য় হসয়সছ। 
হাসপাোসল কনসল রক্ত ঘদয়ার  থা উিসো।’ 

‘েথাস্তু’ বসল শুসয় পিসে পিসে আহমদ মুসা বলল, ‘োক্তাসরর কহসসব 
ও আমার কহসসব কভন্ন। যা রক্ত ঘগসছ, আরও েেটা রক্ত ঘগসলও আকম রক্ত কনোম 
না।’ 

োঃ ইয়াসার ও োঃ রাসাে এ টু কপকছসয় ঘসাফায় বসল। বসসে বসসে 
োঃ ইয়াসার বলল, ‘আপনার  থা এ  কদ  কদসয় কি  কমঃ খাসলদ খা ান। আকম 
আপনার মসো কবস্ময় র ঘপসশন্ট ঘ ান কদন পাইকন। আপনাস  ঘয ধরসনর 
ঘড্রকসিং  রসে হসয়সছ, োসে ঘলা াল অযাসনসসথকসয়া অপকরহাযব কছল। আপকন 
অযাসনসসথকসয়া কনসলন না। আকম কবকস্মে হসয়কছ, ঘড্রকসিং-এর সময় আপনার 
ঘিাসখ-মুসখ ঘবদনার সামাে ভােঁজও পসিকন। এ ধরসনর শক্ত নাভব  ারও থা সে 
পাসর, ো আমার  াসছ অকবশ্বাস্য কছল।’ 
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এ  মুহূেব ঘথসম আবার বসল উিল োঃ ইয়াসার, ‘আপনার সকেযই ঘ ান 
অনুভূকে ঘনই?’ 

‘অনুভূকে ঘো জীবসনর লক্ষ্ণ। ওটা ঘো থা সেই হসব। আসসল 
অনুভূকের প্রকেকক্রয়া কনয়ন্ত্রণ  রা যায় তধসযবযর োরা। তধযবয নাভব বা অনুভূকেস  
সীমাহীন শকক্ত কদসে পাসর।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আপকন কি ই বসলসছন, তধযবয নাভবস  সীমাহীন শকক্ত কদসে পাসর। ক ন্তু 
এ ধরসনর তধযবয এ জন অসাধারসণরই শুধু থা সে পাসর, সাধারসণর নয়। 
আমার মসন হসে, এই অসাধারসণর মসধয এ জন আপকন। আল-আলা পাস ব 
আপনার ওপর হামলার সময়ও ক ন্তু এটা আপকন প্রমাণ  সরসছন। প্রথসমই ঘয 
পকরমাণ আহে আপকন হন, োসে দু’জন করভলভারধারীসহ িার জসনর কবরুসদ্ধ 
লিাই  সর জয়ী হওয়া সকেয এ জন অসাধারসণর  াজ। আপনার বুকদ্ধ, কক্ষ্প্রো 
ও ঘ  শল আমাসদর সকেযই অকভভূে  সরসছ। আপনার প্রসফশন ক  বলসবন দয়া 
 সর?’ োঃ রাসাে  াসাভা বলল।   

‘এ টা গসবেণা প্রকেষ্ঠাসনর আকম এ জন বযবস্থাপনা একিক উকটভ।’ 
আহমদ মুসা বলল।  

‘ক  গসবেণাগার?’ কজোসা োক্তার ইয়াসাসরর।  
‘ইস্তামু্বল কবশ্বকবদযালসয়র অধীন কবোন কবেয়  গসবেণা প্রকেষ্ঠান।’ 
‘আপকন ঘো ঘদখকছ এ জন প্রসফশনাল বুকদ্ধজীবী। একদ  ঘথস  আপকন 

এ জন কনকববসরাধ বযকক্ত। আপনাস  এভাসব  ওরা আক্রমণ  রল ঘেন?  ারা 
ওরা? ওসদর আপকন ঘিসনন? ক  উসিশ্য ওসদর?’ বলল োক্তার ইয়াসার। 

‘আপনার ঘ ান প্রসশ্নরই জবাব আমার  াসছ ঘনই।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘আমার মসন হয়, পুকলসশ আপনার খবরটা ঘদয়া উকিে।’ বলল োঃ 

ইয়াসার।  
‘আইসনর  থা োই। ক ন্তু আকম ঘ ান ঝাসমলায় জিাসে িাই না।’  
‘ক ন্তু ঝাসমলা োসে আরও বািসব। ওরা সাহস ঘপসয় যাসব। আবারও 

আক্রমণ  রসে পাসর ওরা।’ বলল োঃ ইয়াসার।  
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‘আকম অকফসস কগসয় পরামশব  সর ঘদখব। েসব আকম এসসব ভয় পাই 
না। যকদ আিাহ না িান, ঘ উ আমার ঘ ান ক্ষ্কে  রসে পারসব না। আর িাইসল 
পুকলশ ক িংবা ঘ উ আমাস  বােঁিাসেও পারসব না।’  

‘আপকন ঘো ঘদখকছ এ জন ঘগােঁিা অদৃিবাদী!’ োঃ রাসাে  াসাভা 
বলল।  

‘এটা কবোন-মনস্কোও।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘কবোন-মনস্কো?’ বলল োঃ রাসাে  াসাভা। োর ঘিাসখ-মুসখ 

ঘ  েুস র কিি।  
‘ঘ ন, কবোন বলসছ না মানুসের বিংশ-গকে, জীবন-গকে সবক ছু 

মানবসদসহর ‘জীন’  ণার মসধয ‘এনস াসেে’ রসয়সছ!’  
োঃ রাসাে ও োঃ ইয়াসার দু’জসনরই ঘিাখ উজ্জ্বল হসয় উসিসছ।  
বলল োঃ রাসাে, ‘আপকন সকেযই কবস্ময় র মানুে। সুন্দর  থা বসলন। 

ক ন্তু বলুন ঘো, আপকন যকদ িার জসনর সাসথ ফাইট না  রসেন, োহসল ‘জীন’ 
ক  আপনাস  রক্ষ্া  রসো?’ 

‘িার জসনর সাসথ আকম ফাইট  রসবা এবিং জয়ী হসবা, ঘসটা 
আিাহোয়ালা ‘জীন’-এ এনস াসেে  সর ঘরসখসছন।’ 

ঘহা ঘহা  সর ঘহসস উিল োঃ ইয়াসার ও োঃ রাসাে দু’জসনই। োঃ 
রাসাে বলল, ‘আপনার সাসথ  থায় পারা যাসব না। েসব আপকন খুব হাল া 
 থার মসধয খুব ভাকর  থা বসলসছন। আপনার মসো কবশ্বাস যাসদর থাস , োরাই 
অসজয় হন।’ 

‘আপনারা ক  কবশ্বাসী নন? আপনাসদর মসধয ক  কবশ্বাস ঘনই?’ বলল 
আহমদ মুসা।  

উত্তর ঘদয়ার জসে মুখ খুসলকছল োঃ ইয়াসার।  
 সরর আর এ টা দরজার পদবা ঘিসল  সর প্রসবশ  রল এ জন েরুণী। 

অপরূপা সুন্দরী েরুণী, ঘযন োনা াটা পরী।  
ঘমসয়কট বলসে বলসে প্রসবশ  রকছল, ‘কবশ্বাস আসছ জনাব, ক ন্তু োর 

অযা শন ঘনই। আসছ কবশ্বাস, ক ন্তু োর জীবন ঘনই। কবশ্বাস আসছ অবশ্যই 
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জনাব, ক ন্তু ঘসটা অবাকিে গরীব আত্মীসয়র অসহ্য উপকস্থকের মসো, যাস  
ঘফলাও যায় না, রাখাও যায় না।’  

ঘহসস উিল আহমদ মুসা ঘমসয়কটর বািনভিংগীসে। বলল, ‘আপকন 
অবস্থার এ টা িমৎ ার ঘেকফকনশন কদসয়সছন।’ 

বসলই আহমদ মুসা োক্তার ইয়াসার ও োক্তার রাসাসের কদস  ঘিসয় 
বলল, ‘এই ঘেকফকনশন সম্পস ব আপনাসদর বক্তবয ক ?’ 

আহমদ মুসার  থার ঘ ান উত্তর না কদসয় োঃ রাসাে ঘমসয়কটস  ঘদকখসয় 
হাকসসে মুখ রাকিসয় বলল, ‘ও সাবাকেকন ইয়াসার। আমাসদর ঘমসয়।  সয় কদন 
হসলা ইস্তামু্বল কবশ্বকবদযালসয় ভকেব হসয়সছ। খুব পিুয়া, টস কটভও। পাসশর রুসম 
োর োকেসে বসস পসিকছল।  থা বলার সুসযাগ ঘপসয় ঘবকরসয় এসসসছ।’  

‘কি  বসলসছন আম্মা। আকম পিার ঘটকবসল বসস আপনাসদর ইন্টাসরকেিং 
আসলািনা শুনকছলাম। ঘশসে কমঃ খাসলদ খা ান এমন প্রশ্ন আপনাসদর  সরসছন, 
ঘয প্রসশ্নর সকি  জবাব আপনারা ঘদসবন না ঘভসবই আকম ঘবকরসয় এসসকছ সেয 
জবাবটা ঘদয়ার জসে। আপনাসদর ঘিােঁসট ঈশ্বর আসছ, ক ন্তু বুস  ঈশ্বর ঘনই।’ 
বলল সাবাকেকন ইয়াসার।  

‘সুন্দর ঘেকফকনশন এবিং েি  থার জসে আপনাস  ধেবাদ। ক ন্তু 
আকম ক  জানসে পাকর, আপনার ঈশ্বর আপনার ঘ াথায় মাসন ঘিােঁসট না বুস  
রসয়সছ?’ আহমদ মুসা বলল।  

ঘমসয়কটর দুই ঘিােঁট হাকসসে ভসর ঘগল। বলল, ‘জবাব আসছ। োর আসগ 
বলব, আকম বয়সস আপনার ঘছাট। আপকন আমাস  ‘আপকন’ সসম্বাধন  সর  থা 
বলায় আকম অস্বকস্ত ঘবাধ  রকছ। এ অস্বকস্ত কনসয় আপনার সাসথ আমার ঘ ান  থা 
হসব না।’ 

আহমদ মুসার ঘিােঁসট এ  টু সরা হাকস ফুসট উিল। বলল, ‘কি  আসছ 
সাবাকেকন, বল ঘোমার উত্তরটা।’ 

‘জবাবটা আপকন কদসয় ঘরসখসছন। ঐ ঘয বসলসছন মানবসদসহর ‘জীন-
ঘ াে- ণা’র বিংশ-গকের  থা। ঘস বিংশ-গকের আকমও কশ ার। আমার কবশ্বাস 
আমার পূববসূরীসদর মসোই ঘো হসব।’ বলল সাবাকেকন।  
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‘ঘোমার এই উত্তরটা ক ন্তু সেয বা সিংগে হসলা না সাবাকেকন।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

‘ঘ ন নয়? আকম ঘো কবোসনর  থা বসলকছ, ঘযটা আপকনও বসলসছন।’ 
বলল সাবাকেকন।  

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সাবাকেকন, আিাহর ঘদয়া তদকহ  বযবস্থা 
‘জীন’-এর বিংশ-গকে ক ন্তু মানব জীবসনর সবক ছু কনয়ন্ত্রণ  সর না। আিাহ 
মানুেস  স্বাধীন ইোশকক্ত কদসয়সছন। এই ইোশকক্তই মানুসের কবশ্বাস ও  মবস  
রূপাকয়ে  সর পকরিালনা  সর। এই  ারসণই ঘদখ এ  কবসশ্বর, এ  ঘদসশর, 
এমনক  এ  বাকির মানুে কবকভন্ন ধমব, কবকভন্ন কবশ্বাস ও কবকভন্ন  মবধারা অনুসরণ 
 সর। কবকভন্ন ইোশকক্তর প্রভাসবরই এটা ফল।’  

গম্ভীর হসয় উসিসছ সাবাকেকন ইয়াসাসরর মুখ। বলল, ‘কবকভন্ন ইোশকক্ত, 
কবকভন্ন ‘জীন- ণা’ যকদ মানুসের ইোশকক্তর পকরিাল  হসয় দােঁিায়, ইোশকক্ত 
োহসল স্বাধীন থা সছ না।’ 

‘েুকম বলসে িাে, এ ই বিংসশ, এ ই বাকিসে কবকভন্ন জীনই কবকভন্ন 
ইোশকক্তর উৎস এবিং ো যকদ হয়, োহসল ইোশকক্ত স্বাধীন নয়। এই মে কি  
নয় এই  ারসণ ঘয, এ জন মানুে োর জীবসন োর কবশ্বাস ও  মবধারা এ াকধ  
বা বহুবার ঘিি  রসে পাসর এবিং আমাসদর ঘিাসখর সামসনই ো  রসছ। ক ন্তু 
এ জন মানুসের ঘদহ-ঘ াসের ‘জীন- ণা’ ঘো এভাসব ঘিি হসে পাসর না, ঘিি 
হয় না। সুেরািং ঘদখা যাসে, ‘জীন’ ঘিি হয় না, ক ন্তু ইো ঘিি হয়। এর 
পকরষ্কার অথব ইোশকক্ত ‘জীন’ কনভবর নয়, স্বাধীন।’ বলল আহমদ মুসা।  

আহমদ মুসা থামসেই োঃ রাসাে বসল উিল, ‘ইো ঘয ঘ ান কবশ্বাস, 
ঘয ঘ ান  মবধারা িসয়স  রসে পাসর, ঘযসহেু ঘস স্বাধীন। ক ন্তু এই িসয়স ঘো 
সেয, কমথযা, োয়, অোয়, ভাসলা, মসন্দর কবিাসর িূিান্ত নয়।  ারণ িসয়স ঘদখা 
যাসে কবকভন্ন হসে, ক ন্তু সেয, োয়, ভাসলা ঘো এ টাই, কবকভন্ন নয়।’ 

‘কি  ধসরসছন োঃ রাসাে। মানুসের ইোশকক্ত স্বাধীন, ক ন্তু স্বয়িংসম্পণূব 
নয়। ইোশকক্ত স্বাধীন, ক ন্তু অন্ধ। ইোশকক্ত স্বাধীন, ক ন্তু এর কনজস্ব ঘ ান রূপ 
ঘনই, রি ঘনই। ইোশকক্ত এ টা কসদ্ধান্ত, যা কি   রসে, ভুলও  রসে পাসর বা 
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ভাসলা  রসে পাসর, আবার মন্দও  রসে পাসর, যা সেয পসথ িলসে পাসর, 
আবার ভুল পসথও িলসে পাসর।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘ঘয ইোশকক্ত মানুসের কবশ্বাস ও  মবধারার িাকল াশকক্ত, ঘস ইোশকক্ত 
এমন অন্ধ হওয়াটা ঘো মানুসের জসে কবপজ্জন । শুধু কবপজ্জন  নয়, 
ধ্বিংস ারীও।’ বলল োঃ রাসাে। গম্ভীর োর  ণ্ঠ।  

‘কি  োঃ রাসাে। সকেযই সব মানুে এ  কবপজ্জন  ও ধ্বিংস রী 
অবস্থার মসধয রসয়সছ। আমাসদর ধমবগ্রন্থ আল-কুরআসন এ টা ঘছাট্ট সূরা রসয়সছ। 
োর নাম ‘আসর’ বা ‘ াল’। এই সূরা বা ভাসব-এ আিাহোয়ালা ‘ াল’-এর (ঘয 
 াল মানুসের ক্ষ্কে ও সফলোর সাক্ষ্ী) শপথ  সর বসলসছন, কনশ্চয় সব মানুে 
অবশ্যই ক্ষ্কের মসধয রসয়সছ, শুধু োরা ছািা যারা কবশ্বাসী, যারা সৎ মবশীল এবিং 
যারা সেয ও তধসযবযর উপসদশ ঘদয়। এই ভাসব-এ এ থা.......।’ 

‘স্যকর, আকম জানসে িাকে, ইোশকক্ত যকদ অন্ধ হয় এবিং ো যকদ 
মানুসের কবশ্বাস ও  মবধারার পকরিাল  হয়, োহসল অন্ধ ইোশকক্তর হাে ঘথস  
ঘবেঁসি মানুে কনকশ্চেভাসব অকবশ্বাসী না হসয় সুকবশ্বাসী, অসৎ মবশীল না হসয় 
সৎ মবশীল হসব ক   সর?’ বলল দ্রুে সণ্ঠ সাবাকেকন ইয়াসার।  

‘বলকছ সাবাকেকন। বসলকছ, মানুসের ইোশকক্ত স্বয়িংসম্পণূব নয়। 
ইোশকক্তর কবিারসবাধ বা োনিক্ষ্ু ঘনই, এই অসথবই ঘস অন্ধ। এই অন্ধ 
ইোশকক্তস  পথ ঘিনাবার জসে আিাহ মানুেস  ‘অসন্ধর যকি’ও কদসয়সছন। এই 
‘অসন্ধর যকি’ হসলা মানুসের কবসব  ও োন। ইোশকক্তর সাসথ সাসথ আিাহ 
মানুেস  এই দুই কজকনস কদসয়সছন, যাসে মানুসের ইোশকক্ত সকি ভাসব িলার 
কদ  কনসদবশনা পায়। ইোশকক্তর কদ  কনসদবশনা স্বরূপ এই দুই কজকনসসর মসধয 
‘কবসব ’ খারাপ-ভাসলা, কশকক্ষ্ে-অকশকক্ষ্ে কনকববসশসে সব মানুসের মসধয 
সমানভাসব আসছ। আর কেেীয় কবেয় ‘োন’ মানুেস  কশক্ষ্ার মাধযসম অজবন 
 রসে হয়। োসনর আবার দু’কট উৎস রসয়সছ। এ কট আিাহর পক্ষ্ ঘথস  নবী-
রাসূলসদর মাধযসম আসা ‘ওহী’র োন, অেকট জাগকে  কশক্ষ্া ঘথস  অকজবে 
জগৎ কবেয়  োন। ওহীর োন মানুেস  ‘কবশ্বাস’ ও ‘ মবপদ্ধকে বা  মবধারা’ 
সম্পস ব োন দান  সর। মানুসের ইোশকক্তস  মিংগসলর পসথ, োসয়র পসথ, 
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শাকন্ত-স্বকস্তর পসথ, পর ালীন ভাসলার পসথ পকরিালনার জসে ‘ওহী’র োন 
অনুসরণ অপকরহাযব। ইোশকক্তর হাসে যকদ ‘অসন্ধর যকি’ ‘কবসব ’ ও ‘ওহী’র 
োন না থাস , োহসল ইোশকক্তর যাত্রা হয় কবপজ্জন , ধ্বিংস রী।’ 

‘‘ওহী’র োন থা সল ‘কবসব ’-এর ক  প্রসয়াজন আসছ? এ দুইসয়র 
পাথব য ক , সম্প ব ক ?’ কজোসা সাবাকেকনর। 

আহমদ মুসা বলল, ‘কবসব  হসলা মানব মসনর ভাসলা-মন্দ বাছাইসয়র 
এ টা সহজাে শকক্ত। এটা স ল মানুসের ‘জীন’-এ এনস াসেে এ টা  মন 
কবেয়। অেকদস  ‘ওহী’র োন হসলা আিাহোয়ালা  েৃব  োেঁর নবী-রাসূলসদর 
মাধযসম পািাসনা মানুেস  মঙ্গল ও মুকক্তর পসথ পকরিালনার জসে বযকক্তগে ও 
সামকি  জীবন-পদ্ধকে। ‘কবসব -োন’ ও ‘ওহী’র োসনর মসধয পাথব য হসলা, 
‘কবসব -োন’ বলসে পাসর  াজকট ভাসলা না মন্দ, গ্রহণীয় না বজবনীয়। ক ন্তু 
‘কবসব -োন’ মানুেস  মঙ্গল ও মুকক্তর পসথ পকরিালনার জসে ঘ ান  রণীয় ও 
 মবপ্রণালী তেকর  সর না। এমনক  ‘কবসব -োন’ এ জন স্রিা আসছন, এমন 
এ টা অকনকদবি অনুভূকে দান  রা ছািা স্রিার পকরিয়, স্রিার ইো, স্রিার সাসথ 
সৃকির সম্পস বর কবেসয় ক ছুই বলসে পাসর না। কবসবস র পসক্ষ্ পারা সম্ভব নয়, 
এমন সব োসনর কবশ্বাস কনসয়ই নবী-রাসূলরা দুকনয়ায় এসসসছন আিাহর পক্ষ্ 
ঘথস । মানুসের জসে ‘ওহী’র োন সুকনকদবি  রার পর কবসব -োন ঘ ন 
প্রসয়াজন, এ প্রশ্নও উিসে পাসর। এসক্ষ্সত্র অনুধাবসনর সবসিসয় বি কবেয় হসলা, 
‘ওহী’র োন মানব মসনর সহজাে প্রবণোয় সাধারণভাসব এনস াসেে ঘ ান 
কবেয় নয়, এটা আয়ত্ত সাসপক্ষ্, যা প্রিাসরর মাধযসম সবার  াসছ ঘপ েঁছার  থা। 
ক ন্তু দুকনয়ার সব জায়গার সব মানুসের  াসছ এই প্রিার নাও ঘপ েঁছসে পাসর। 
ঘসসক্ষ্সত্র কবসব -োন হসব োসদর অবলম্বন, যার  াছ ঘথস  োসদর ইোশকক্ত 
পাসব কদ -কনসদবশনা। ‘ থামল আহমদ মুসা।    

আহমদ মুসা থামসেই সাবাকেকন বসল উিল, ‘আপনার ঘশসের  থায় 
এ থা পকরষ্কার হসয় উসিসছ, ‘ওহী’র োন পৃকথবীর সব জায়গায় সব মানুসের 
 াসছ ঘপ েঁছা দর ার। না হসল োরা ি সব, এ মাত্র এবিং অকনকদবি কবসব -োন 
কনসয়ই োসদর িলসে হসব এবিং োর ফসল জীবন-পকরিালনার সকি  কনসদবশনা 
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ঘথস  োরা বকিে হওয়ায় ক্ষ্কেগ্রস্ত হসব। ক ন্তু দুকনয়ার সব মানুসের  াসছ 
‘ওহী’র োসনর ক  প্রিার হসে? না হসল োর উপায় ক ? কেেীয় কবেয় হসলা, 
‘কবসব -োন’ ঘযভাসব মানব প্রবণোর এ টা সহজাে কবেয় কহসসসব 
‘এনস াসেে’ হসয়সছ, ঘসভাসব ‘ওহী’র োন মানব-প্রবণোর সহজাে কবেয় 
কহসসসব এনস াসেে হসল দুকনয়ার ঘ উই োহসল এই োন ঘথস  বকিে থা সো 
না। এ কবেয় সম্পস ব আপনার বক্তবয ক ?’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সাবাকেকন, ঘোমার ঘশে কবেয় ঘথস ই শুরু 
 কর। ‘কবসব -োন’ অপকরবেবনশীল। দুকনয়ার প্রথম মানুসের এই োন ঘযমকন 
কছল, দুকনয়ার ঘশে মানুসেরও ঘেমকন থা সব। এজসে কবসব -োন শুরুসেই 
সবব াসলর মানুসের জসে এনস াসেে  রা ঘগসছ। ক ন্তু ওহীর োন 
পকরবেবনশীল। সময় ও প্রসয়াজসনর ঘপ্রকক্ষ্সে ‘ওহী’র োনকভকত্ত  জীবন-পদ্ধকে 
পকরবকেবে হসয় আসসছ। এই পকরবেবনশীলোর জসে ‘কবসব -োন’-এর মসো 
এস  ‘এনস াসেে’  রা হয়কন। আধুকন   াসল এসস পকরবেবন প্রসয়াজসনর 
সমাকপ্ত  টাসনা হসয়সছ মানবজাকের জসে সববসশে ও আগামী সবব াসলর জসে 
‘ওহী’র োন বা ওহীকভকত্ত  জীবন-পদ্ধকে ঘপ্ররসণর মাধযসম। ‘ওহী’র োন 
সহজাে প্রবণোর োয় এনস াসেে (Encoded) না হবার আসর টা  ারণ 
হসলা, এই োন প্র ৃকেজাে বা সহজাে হসল এস  মানুসের জসে পরীক্ষ্ার কবেয় 
 রা ঘযে না। অথি ঘ  ভাসলা হসে িায়, ঘ  িায় না- এই পরীক্ষ্া মানব সৃকির 
সবসিসয় বি কবেয়। এর মাধযসমই পর ালীন জীবসনর জসে পুরষ্কার বা 
কেরস্কার কনধবাকরে হসব।’ 

‘ধেবাদ জনাব। আপকন ধমবসবত্তা বা কবোন-ঘবত্তা অথবা দাশবকন  হসল 
ভাসলা হসো। আমার অনাসসবর সাবকসকেয়ারী কবেসয়র এ কট হসলা ধমব। 
আমাসদর স্যাররা ক ন্তু আপনার মসো এে গভীর, ঘসই সাসথ সববাধুকন  
দৃকিভিংগীর ধাসর- াসছ ঘনই। আপকন কবরক্ত হসে পাসরন। ক ন্তু এসব কবেসয় 
আমার আপনাস  কবরক্ত  রার সম্ভাবনা আসছ। যা , আপকন এ টা সািং াকে  
 থা বসলসছন। আপকন ইসলামস  সববসশে এবিং আগামী সবব াসলর ধমব বা 
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জীবন-পদ্ধকে কহসসসব অকভকহে  সর সব ধমবস  বাকেল  সর কদসয়সছন।’ বলল 
সাবাকেকন ইয়াসার। 

‘আকম বাকেল  করকন। স্বাধীন কনয়সমই সব বাকেল হসয় যাবার  থা। 
নেুন সিংকবধান িালুর অথব আসগর সিংকবধান আর ঘনই। এটাই স্বাভাকব । ধমব এর 
বাইসর নয়।’ আহমদ মুসা বলল।  

সাবাকেকন ক ছু বলসে যাকেল। োস  বােঁধা কদসয় োঃ ইয়াসার বসল 
উিল, ‘আর নয় সাবাকেকন। উকন সুস্থ নন। ওস  এ টু ঘরে কনসে দাও।’ 

‘স্যকর আব্বা, স্যকর জনাব। েসব আকম অপ্রসয়াজনীয় ক ছ ুবকলকন।’ বলল 
সাবাকেকন প্রথসম োর আব্বা, পসর আহমদ মুসার কদস   ুসর।  

‘কমঃ খাসলদ খা ান, আপকন যেক্ষ্ণ ইো ঘরে কনন, েসব এ   ন্টার 
 ম নয়। আমরা পাসশর  সরই আকছ।’ বলল োঃ রাসাে।  

‘ধেবাদ োক্তার।’ বসল এ টু ঘথসমই আবার সাবাকেকনস  লক্ষ্য  সর 
বলল, ‘আমার এ টা প্রশ্ন, আপনার বাকির অপকজসট রাস্তার পকশ্চম পাসশ বাগান 
ঘ রা বি বাকিটা  ার?’ 

‘ঘ ন, বাকিটা ভাসলা ঘলসগসছ আপনার? ভাসলা লাগসলও লাভ ঘনই। 
ওটা ‘কসনাগগ’। শুধু কসনাগগও নয়, ওটা এ টা জুইশ  মসিি। ওস  শুধু 
ইস্তামু্বল নয়, েুক ব জুইশসদর রাজধানীও বলসে পাসরন।’ বলল োঃ রাসাে।  

আহমদ মুসা মুসখ ঘবজার ভাব এসন বলল, ‘আকম হোশ হলাম।’ 
ক ন্তু বাকিটার এই পকরিয় ঘপসয় ভীেণ খুকশ হসয়সছ আহমদ মুসা। আজ 

পুকলশ আ বাইভসস পােঁি ঘগাসয়ন্দা কনসখােঁজ হওয়ার কদসনর কনকদবি সমসয়র 
কসকসকটকভর এই রাস্তার মকনটকরিং-এর ছকবগুসলা পরীক্ষ্া  রসে কগসয় ঘস ঘদসখসছ, 
পােঁি ঘগাসয়ন্দাস  বহন  রা গাকিকট সববসশে ঐ বাকিসেই প্রসবশ  সর। গাকিটার 
ঘবর হবার দৃশ্য পরবেবী িার-পােঁি  ন্টার মকনটকরিং-এর ছকব পরীক্ষ্া  সরও আর 
ঘস পায়কন। এর অথব, এখান ঘথস ই পােঁি ঘগাসয়ন্দা এবিং োসদর গাকিটা উধাও 
হসয়সছ।  

‘বাকিটার ক  ক  সুন্দর ঘলসগসছ আপনার  াসছ?’ কজসেস  রল োঃ 
রাসােই আবার।  
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‘সবই সুন্দর ঘলসগসছ। ঘয কটলার ওপর বাকিটা, ো আন মন। এই 
আয়েসনর ঘ ান কটলার এে প্রশস্ত ঘফস খুবই দুলবভ। বাকিটার কবশালত্ব এবিং দুগব 
ধরসনর তবকশিয দৃকি আ েবসণর মসো। বাকিটা ঘযন িারকদ  ঘথস  কনসজস  
কবকেন্ন ঘরসখ োর কনরাপত্তা ও কনকরকবকল পকরসবশস  অখণ্ড  সর েুসলসছ। বাকির 
কমকছসল ঘথস ও ঘস ঘযন এ া, কভন্নের, স্বেন্ত্র। িাকরকদস  তহ তি, ক ন্তু ঘস ঘম ন।’ 
থামল আহমদ মুসা।  

ঘহসস উিল োঃ রাসাে, োঃ ইয়াসার এবিং সাবাকেকন এ সাসথ। বলল 
োঃ রাসাে, ‘বাকিটা সব সময় আমাসদর নজসর আসস ক ন্তু  খনও কবসশে বসল 
মসন হয়কন। অথি আপনার বণবনা শুসন বাকিটা আমার  াসছ সকবসশে হসয় 
উসিসছ। আমরাও ঘযন ভাসলাসবসস ঘফলকছ বাকিটাস  বণবনার মাধুসযব। আপকন ক  
 কব না কশল্পী?’ 

‘দুই-ই আম্মা।  কবর  থামালা, কশল্পীর েুকল ঘযমন সাধারণস  
অসাধারণ এবিং অরূপস ও অপরূপা  সর, উকনও োই  সরসছন।’ বলল 
সাবাকেকন। োর ঘিাসখ-মুসখ কবেুকরে এ  কবমুগ্ধো। োর অেল নীল ঘিাসখ 
কনসজস  হাকরসয় ঘফলার এ  আনমনা দৃকি।  

‘িােঁসদর  লসের মসো বাকিটার ক ছ ু ঘদােও আসছ। বাকিটাসে ঘ ান 
প্রাসণর েন্দন ঘনই। বাকিটার বি, ভাকর কসিংহোরকট আমার  াসছ  ারাগাসরর 
কনষু্ঠর দরজা বসল মসন হয়।’ বলল আহমদ মুসা।  

আবারও ঘহসস উিল োঃ ইয়াসার ও োঃ রাসাে।  
ক ন্তু গম্ভীর সাবাকেকন বসল উিল আহমদ মুসাস  লক্ষ্য  সর, ‘আপনার 

অনুভূকে এে েশব াের জনাব!’ সাবাকেকনর  সণ্ঠ  কম্পে এ  আসবগ। 
‘কমঃ খাসলদ খা ান, আপনার অনুভূকেটা কি । বাকিটার কবরাটত্ব, ঘগসট 

দাসরায়ান না থা া, ঘগট  ন  ন না ঘখালা ইেযাকদ  ারসণ আপনার এই অনুভূকের 
সৃকি হসে পাসর। ক ন্তু বাকিটা প্রাণহীন নয়, বাকিসে ঘলা  আসছ। ঘগট ঘভের 
ঘথস  কনয়কন্ত্রে। ঘগসটর সামসন ঘলা  ঘগসলই ঘভের ঘথস  কটকভ স্ক্রীসন োস  
ঘদখা যায় আর েখন দরজা খুসল ঘদয়া হয়। বাকিটা পাকরবাকর  নয় বসল মানুসের 
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আনাসগানা, যাোয়াে  ম। যারা ওখাসন আসসন, কনকদবি সময়গুসলাসে আসসন।’ 
সাবাকেকনর  থা ঘশে না হসেই বলল োঃ রাসাে।  

‘োই হসব। ক ন্তু শকনবার কসনাগসগ প্রিরু কভি হয়।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘হসো। ক ন্তু পাসশই কসজকল কবজসনস কেকিে-এ সম্প্রকে আসর টা 

কসনাগগ হসয়সছ। কভিটা ওখাসন িসল ঘগসছ। এ কসনাগসগ ইস্তামু্বসলর জুইশ 
দাকয়ত্বশীলরা আসসন। ইস্তামু্বসলর বাইসর ঘথস ও দাকয়ত্বশীলরা আসসন। এখন 
বলা যায়, এটা কবসশে কসনাগগ। এখাসন প্রাথবনার অনুষ্ঠান দী ব হয়।  ারণ, 
প্রাথবনার সাসথ কমকটিং-কসকটিংও থাস ।’ বলল োঃ রাসাে।  

আহমদ মুসা মসন মসন ধেবাদ কদল রাসােস । বাকিটা সম্পস ব 
মূলযবান েথয পাওয়া ঘগল। েিযসন্ত্রর প্রাথকম  এ  রূপসরখাও অসন খাকন েি 
হসয় উসিসছ। অে ক ছু না  টসল পােঁি ঘগাসয়ন্দা এই ভবসন ঢুস ই কনসখােঁজ 
হসয়সছ। এটাই আজস র বি পাওয়া। আনকন্দে  সণ্ঠ আহমদ মুসা বলল, 
‘অসন   থা হসলা। মন ভাসলা লাগসছ আমার। আ াসের ঘবদনাও ঘযন  সম 
ঘগসছ। আমাস  করকলজ  রসল খুকশ হই।’  

‘করকলজ আপকন হসয়ই আসছন। আপকন ঘযসহে ু কনসজই গাকি ড্রাইভ 
 রসবন, এজসেই বলকছ, আপকন ক ছ ুসময় ঘরে কনন। আর এখনই যকদ ঘযসে 
িান, োহসল আপনার ড্রাইভ  রা হসব না, আমরাই আপনাস  ঘপ েঁসছ ঘদব।’ বলল 
োঃ ইয়াসার।  

‘না োক্তার, আপনাসদর আর  ি ঘদয়া কি  হসব না। ঘরে ঘনয়া আমার 
জসে ভাসলা আর আপনাসদরও  ি ঘদয়া ঘথস  বােঁিা যাসব। এই ঘিাখ বুজলাম, 
ধেবাদ।’ বসল আহমদ মুসা বাকলসশ মাথাটা রাখল।  

‘ধেবাদ কমঃ খাসলদ খা ান। আমরা ওপাসশর  রটায় আকছ।’ 
বসল োঃ ইয়াসার  র ঘথস  ঘবর হবার জসে পা বািাল। োর সাসথ োঃ 

রাসােও।  
‘আকমও আসকছ জনাব। আমার  থা ক ন্তু ঘশে হয়কন।’ বলল সাবাকেকন।  
‘ঘশে হবার  থা নয়। এ জন ছাত্রীর জসে এটাই স্বাভাকব । 

ধেবাদ।’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘ধেবাদ জনাব।’ বসল সাবাকেকন পাসশর  সর ঢুস  ঘগল। 
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৪ 
ঘমাবাইসল করিং শুসন আহমদ মুসা ঘিাখ খুলল। োন হাে কদসয় বাকলসশর 

পাসশর ঘমাবাইলকট অন  রল আহমদ মুসা। অভযাসমসো োন পাশ  ুসর বাম 
হাে কদসয় ঘমাবাইল কনসয়  াসন েুলসে িাইল।  

অেকদসনর মসোই োন পাশ  ুরসে ঘগল আহমদ মুসা। েখন মাথা ও 
োন  ােঁসধর বযথায় প্রিন্ে  া লাগল। মুখ ঘথস  ‘আহ’ শব্দ ঘবকরসয় এল 
আপনাসেই। পাশ কফরসে পারল না আহমদ মুসা।  

বােঁ হাে  ুকরসয় ঘমাবাইল কনসয় ঘিাসখর সামসন ধরল। ঘমাবাইল স্ক্রীসন 
‘DJ’ শব্দ ঘদসখ িমস  উিল আহমদ মুসা। ঘোনা ঘজাসসফাইসনর ঘটকলসফান! 
কনশ্চয় ঘস োর ঘবদনাজকিে আেব ণ্ঠ শুনসে ঘপসয়সছ। আহমদ মুসা োর আহে 
হওয়ার খবর গে রাসে ঘোনা ঘজাসসফাইনস  জানায়কন। ঘভসবকছল, ঘেমন বি 
আ াে নয়, োস  অসহেু  কিন্তায় ঘফলার দর ার ঘনই। এখন জানসে পারসল 
ঘো ঘস ঘ ন ঘগাপন  সরকছ ো কনসয় মন খারাপ  রসব। এ ই শহসর  সয়  
মাইসলর বযবধাসন দু’জন থা কছ, সন্ধযার এে বি খবর স াল নয়টা পযবন্ত 
জানাসনা হয়কন, এই দাকয়ত্বহীনো আিাল  রার মসো নয়। যা , যা হবার 
হসয়সছ। ঘবকশ রাসের বযাপার, সুসযাগ পায়কন ঘটকলসফান  রসে, এটাই বলার 
মসো এ টা  থা।  

পকর ল্পনা অনুসাসর এ ই ঘিসন এ ই কদসন আহমদ মুসা ও ঘোনা 
ঘজাসসফাইন ইস্তামু্বল এসসসছ। থা ার জায়গাও দু’জসনর দু’জায়গায়। দু’জসনই 
ইস্তামু্বসলর ইউসরাপীয় অিংসশ থা সছ। ক ন্তু ঘোনা ঘজাসসসফইসনর থা ার জায়গা 
 রা হসয়সছ ঘগাসল্ডন হসনবর দকক্ষ্সণ আকদ ইস্তামু্বল অিংসশ।  

ঘোনা ঘজাসসফাইসনর থা ার এলা া কসসল শন োর কনসজর। 
ওসমানীয় খকলফারা ঘযখাসন বসস পােঁিশ’ বছর ধসর ইউসরাপ ও একশয়া শাসন 
 সরকছল, ঘগাসল্ডন হসনবর উত্তসরর ঘসই ইস্তামু্বসল থা ার জসে পছন্দ  সরকছল 
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ঘোনা ঘজাসসফাইন। ক ন্তু ঘয স্থাসন থা সে ঘিসয়কছল, ঘসই স্থান ঘস পায়কন। োর 
পছন্দ কছল আইয়ুব সুলোন মসকজসদর আসশ-পাসশ ঘ াথাও থা া, যাসে 
মসকজদকটসে ইসেমসো নামায পিার সুসযাগ হয়। ক ন্তু কনরাপত্তার কদ  কবসবিনা 
 সর ঘসখাসন রাখার বযবস্থা েুক ব সর ার  রসে পাসরকন। ঐ এলা ায় 
ঘপ্রকসসেকন্সয়াল ঘ ান অকেকথ ভবন ঘনই। পকরবসেব ঘোনা ঘজাসসফাইনস  
ঘযখাসন রাখা হসয়সছ, ঘসটা ধমবীয় আসবসগর কদ  কদসয় না হসলও ঐকেহ্য-
আসবসগর কদ  কদসয় অেুলনীয়। মমবর সাগর, বসফরাস প্রণালী এবিং ঘগাসল্ডন হনব 
এ সাসথ আছসি পিসছ ঈগসলর ঘিােঁসটর মসো ঘয ভূ-খসণ্ডর ওপর, ঘসখাসনই 
ওসমানীয় খকলফাসদর পােঁিশ’ বছর শাসন পকরিালনার ঘগ রব-দীপ্ত ঘ ন্দ্র 
‘ঘোপ াকপ’ প্রাসাদ। এই প্রাসাদ এলা া সিংরকক্ষ্ে এবিং সসববাচ্চ কনরাপত্তা 
বযবস্থার অধীন। এই প্রাসাসদর উত্তর-পূবব কদস  মমবর সাগর, বসফরাস, ঘগাসল্ডন 
হসনবর আছসি পিা পাকনর আরও কন সট প্রাসাদ একরয়ার মসধযই রসয়সছ হাই 
কসক উকরকট বযবস্থার অধীন এ টা ঘপ্রকসসেকন্সয়াল ভবন। ঘোপ াকপ প্রাসাসদ 
এসল ঘপ্রকসসেন্ট এখাসন কবোম ঘনন। এই ভবসন ঘপ্রকসসেকন্সয়াল সুযইট ছািাও 
কভকভআইকপ ঘপ্রকসসেকন্সয়াল অকেকথসদর জসে আসছ আরও ক ছ ুসুযইট। এই 
সুযইসটর এ টা ঘদয়া হসয়সছ ঘোনা ঘজাসসফাইনস । োর সুযইসটর বারান্দায় 
বসস মমবর সাগর, বসফরাস ও ঘগাসল্ডন হসনবর অপরূপ দৃশ্য উপসভাগ  রা যায়। 
আইয়ুব সুলোন মসকজসদর আসশপাসশ থা ার ইসে পূরণ না হসলও ঘোপ াকপ 
প্রাসাসদর সাকন্নসধয  ল্পনার মমবর, বসফরাস ও ঘগাসল্ডন হনবস  হাসের মুসিায় 
ঘপসয় মুগ্ধ হসয়সছ ঘোনা ঘজাসসফাইন। সুযইসট উসিই ঘোনা ঘজাসসফাইন 
ঘটকলসফান  সর োর আসবসগর  থা আহমদ মুসাস  জাকনসয়সছ।      

ঘ ান জরুকর প্রসয়াজন না হসল ঘোনা ঘজাসসফাইন আহমদ মুসাস  
কদসন-রাসে দু’বাসরর ঘবকশ ঘটকলসফান  সর না। দু’বার ঘটকলসফাসনর এ টা রাে 
দশটায় আর কেেীয়টা হসলা স াল নয়টায়।  

ঘমাবাইল  াসনর পাসশ কনসয়ই আহমদ মুসা বলল, ‘আসসালামু 
আলাইকুম। ঘ মন আছ ঘজাসসফাইন?’  
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‘ওয়া আলাইকুম সালাম। েুকম অসুস্থ! ঘোমার ক  হসয়সছ? েুকম ঘো 
এমন  েঁক সয় ওি না সাধারণ ঘ ান ঘবদনাসেই?’  

‘ঘমাবাইলটা ঘনয়ার জসে হিাৎ পাশ কফসরকছলাম। অজাসন্তই বযথা 
ঘপসয়কছ, অজাসন্তই শব্দটা ঘবকরসয় এসসসছ। ঘোমাস  বলা হয়কন, এ টা সুখবর 
হসলা, গে াল নেুন শত্রুসদর সাক্ষ্াৎ কমসলসছ। ক ন্তু খারাপ খবর হসলা, ওসদর 
‘কবনা ঘমস  বজ্রপাে’-এর মসো আক্রমসণ মাথার োন পাশ ও  ােঁধ আহে 
হসয়সছ। ঐ বযথাসেই োন পাশ কফরসে পারকছলাম না।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘স্যকর, েুকম কবেয়টাস  খুব হাল াভাসব ঘদখছ। এমনটা যকদ হয়, 
োহসল ক ন্তু আকম মমবর, বসফরাস ও ঘগাসল্ডন হনব-েীসরর আরাম-আসয়সশর এই 
অব াশ ঘ ন্দ্র ঘছসি উিব ঘোমার আলালা পাহাসির সরাইসে।’ বলল ঘোনা 
ঘজাসসফাইন।  

‘স্যকর ঘজাসসফাইন, আকম সাসি দশটায় ঘরাসমলী দুসগব কফসরকছ। েখন 
েুকম  ুকমসয় পিার  থা। ঘোমাস   ুম ঘথস  েুসল এই দুঃসিংবাদটা ঘদয়া আকম 
কি  মসন  করকন। আর ঘভাসর নামায পসিই আবার আকম  ুকমসয় পসিকছলাম।’  

ঘজাসসফাইসনর জবাব সিংসগ সিংসগ এসলা না। এ টু সময় কনসয় ধীর 
 সণ্ঠ বলল, ‘ধেবাদ। মাথার োন পাসশর আ ােটা ঘোমার ঘ মন? েুকম এখাসন 
এস, না হসল ক ন্তু আকম ওখাসন যাব।’ বলল ঘোনা ঘজাসসফাইন।  

‘না ঘজাসসফাইন, ঘেমন বি আ াে নয়। ঘযখাসন আহে হই, ঘসখান 
ঘথস ই দু’জন োক্তার দম্পকে আমাস  োসদর বাসায় কনসয়কছসলন। ওরাই 
কিক ৎসা  সরন। আকম ওখাসন দু’ ন্টার মসো কবোম ঘনয়ার পর বাসায় কফসরকছ। 
আকমই ঘোমার ওখাসন আসব। কিজ, েুকম আহমদ আবদুিাহস  কনসয় ‘সরাই’ঘে 
ক িংবা ‘ঘরাসমলী’ঘে এস না। এ দু’জায়গা এখন ওসদর নজসর।’ 

‘বল, েুকম আরও সাবধান হসব। ঘোমার এবাসরর শত্রু েিযন্ত্র ারী এবিং 
ওরাই অসফকন্সসভ। আর সবসিসয় বি  থা হসলা, েুকম শত্রুস  ঘদখছ না, এমনক  
জানই না োরা  ারা! অথি েুকম সববক্ষ্ণ ওসদর নজসর রসয়ছ। এমন লিাই 
কবপজ্জন ।’ বলল ঘোনা ঘজাসসফাইন। োর  ণ্ঠ ভাকর।  
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‘অবস্থার পকরবেবন  টসছ ঘজাসসফাইন। োক্তার-দম্পকের বাকি ঘথস  
এ টা বি ক্ল ুআকম ঘপসয় ঘগকছ। আর.......।’ 

‘না, এসব  থা ঘটকলসফাসন নয়। আকম জাকন, অবস্থার পকরবেবন আিাহ 
 রসবন।’ আহমদ মুসার  থায় বােঁধা কদসয় বলল ঘোনা ঘজাসসফাইন।  

‘ধেবাদ ঘজাসসফাইন। এখন বল, েুকম একদ -ঘসকদ   ুরছ, না শুধু 
 সর থা ছ? কি -িা  সহসযাকগো পাে ঘো?’ আহমদ মুসা বলল।  

‘প্রসয়াজসনর ঘবকশ বলসে পার। আমার ঘসসক্রটাকর লকেফা আরবা ান 
খুব বুকদ্ধমেী, খুব স্মাটব, খুব েীক্ষ্ণ দৃকিসম্পন্না। োর বযবস্থাপনায় ঘ ান ত্রুকট ঘনই। 
প্রকেকদনই ঘবর হকে। আসগ-ঘপছসন দুই গাকিসে দশ জন কসক উকরকটর ঘলা  
থাস । আমার গাকি ঘসসক্রটাকর লকেফা আরবা ান কনসজ িালায়। োর পাসশ বসস 
আমার পকরিাকর া। দু’এ কদন পরপরই যাকে হযরে আবু আইয়ুব আনসারী 
(আইয়ুব সুলোন)(রাঃ)-এর মাজার সিংলগ্ন মসকজসদ। মসকজসদ নামায পকি ও 
ঘদায়া  কর। ওখাসন অসন টা সময়  াকটসয় কফসর আকস। জান, সুলোসনর 
মাজাসরর সামসন যখন দােঁিাই, েখন ঘিাখ ঘফসট পাকন আসস। বৃদ্ধ বয়সসও কেকন 
আিাহর পসথ লিাইসয়র উসিসশ্য শে শে মাইল পথ ঘপকরসয় এই সুদূর 
ইউসরাসপর রণসক্ষ্সত্র এসসকছসলন! কনসজস  েখন ঘছাট মসন হয় এবিং হৃদয় ঘথস  
োর জসে ঘদায়া ঘবকরসয় আসস। এবার েুকম সময় কনসয় এখাসন এস। ঘোমাস  
কনসয় আকম োর মসকজদ ও মাজার কজয়ারসে যাব। োেঁসদর সাসথ ঘোমার কমল 
আসছ। ঘোমাস  পাসশ কনসয় ঘদায়া  রসল, আিাহর সন্তুকি অসন  ঘবকশ পাব।’ 

‘োেঁসদর সাসথ আমাসদর েুলনা  রসে পার এই অসথব ঘয, োেঁরা সূযব আর 
আমরা পৃকথবী। আমাসদর ঘ ান আসলা ঘনই, আমরা োেঁসদর আসলাসে আসলাক ে 
হই। কি  ঘজাসসফাইন, ঘোমাসদর কনসয় োেঁর  বর কজয়ারসে যাব। আকম ইস্তামু্বল 
এসস ঘসকদনই োেঁর  বর কজয়ারসে কগসয়কছলাম। মন ভসর থা সে পাকরকন। 
োিাোকি কফসর আসসে হসয়কছল।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘োেঁসদর সাসথ ঘোমার েুলনা  সরকছলাম এই অসথব ঘয, ঘদশ, বাকি- র 
ঘছসি োেঁরা ঘযমন আিাহর জসে মানুসের  লযাসণ  ুসর ঘবকিসয়সছন নানা কদস , 
নানা ঘদসশ, েুকমও ঘো ঘেমকন  রছ।’ 
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বসল এ টু ঘথসমই ঘজাসসফাইন আবার বসল উিল, ‘আজ নয়, েুকম 
দু’এ কদন পসর এস। ঘরে কনসল োিাোকি ঘসসর উিসব।’ 

‘ধেবাদ ঘজাসসফাইন। আহমদ আবদুিাহ ঘ মন ঘমজাসজ আসছ 
ওখাসন? িালায় না ঘো ঘোমাস  ঘবকশ?’ আহমদ মুসা বলল।  

‘মহাখুকশ ঘস! আকম োস  পাই-ই না ঘবকশ। ঘসসক্রটাকরর সাসথ মহা 
থাকের হসয়সছ। োর সাসথ আর পকরিাকর ার সাসথ ঘস  ুসর ঘবিায়। আর যেক্ষ্ণ 
বাকিসে থাস , সামসনর বযাল কন বারান্দা োর কপ্রয়। ঘস অবা -কবস্মসয় সারাক্ষ্ণ 
ঘিসয় থাস  বসফরাস, মমবর সাগসরর আকদগন্ত পাকনর কদস । এ োর নেুন 
অকভেো।’ বলল ঘজাসসফাইন।  

আহমদ মুসা ক ছ ুবলসে যাকেল। দরজায় ন  হসলা এ সময়। সিংসগ 
সিংসগ আহমদ মুসা প্রসিংগ পাকিসয় বলল, ‘ঘজাসসফাইন, সম্ভবে ঘ ান ঘমহমান 
দরজায় ন   রসছ। ঘোমার সাসথ....।’ 

আহমদ মুসার  থায় বােঁধা কদসয় ঘোনা ঘজাসসফাইন বলল, ‘আকম 
ঘটকলসফান রাখকছ। পসর  থা বলব ঘোমার সাসথ। আসসালামু আলাইকুম।’ 

‘ধেবাদ। ওয়া আলাইকুমুস সালাম।’ 
বসল আহমদ মুসা ঘমাবাইল অফ  সর কদল। দরজার মাথার ওপসর ঘসট 

 রা কসকসকটকভ স্ক্রীসন আসগই ঘদখসে ঘপসয়সছ দরজার বাইসর ঘজনাসরল োকহর 
োকর  এসস দােঁকিসয়সছন। 

ঘমাবাইল ঘরসখ কদসয় আহমদ মুসা করসমাট  সন্ট্র্াসলর ঘবাোম কটসপ 
দরজা আনল   সর কদল। সিংসগ সিংসগ দরজা পাসশর কদস  সসর কগসয় ঘদয়াসল 
ঢুস  ঘগল।  

দরজায় দােঁকিসয় ঘজনাসরল োকহর োকর । 
আহমদ মুসা সালাম কদসয় বলল, ‘আসুন ঘজনাসরল োকহর োকর ।’ 
আহমদ মুসা উসি বসসসছ।  
ঘজনাসরল  সর ঢুস  ‘ঘ মন আসছন কমঃ আহমদ মুসা’ বসল ঘসাজা 

আহমদ মুসার  াসছ এল। মাথার বযাসন্েসজর একরয়া ঘদসখ োর বাহু ও  ােঁসধ 
হাে কদসয় বযাসন্েসজর পকজশনটা ঘদসখ কনসয় বলল, ‘আিাহ রক্ষ্া  সরসছন। 
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আ াে মাথার খুকলসে না ঘলসগ িামিা ঘ সট কপছসল ঘনসম ঘগসছ।  ােঁসধ ঘো 
যন্ত্রণা ঘনই, োই না?’ 

‘না ঘজনাসরল োকহর োকর ,  ােঁসধ ঘ ান যন্ত্রণা ঘনই,  ােঁসধ ঘ ান 
েযা িার হয়কন।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘আলহামদুকলিাহ্। আিাহর হাজার ঘশা র। আপকন কি  সমসয় 
কনসজস  সকরসয় কনসে ঘপসরকছসলন।’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

খাসটর পাসশই ঘসাফায় বসল ঘজনাসরল োকহর োকর । 
বসসই বসল উিল, ‘রাসেই আকম আসসে ঘিসয়কছলাম। আপকন কনসেধ 

 রসলন। ক ন্তু সারারাে আকম উসেসগ  ুমাসে পাকরকন। আ াে ঘ মন, আপকন 
এে োিাোকি টাসগবট হসয় ঘগসলন, শত্রু সরাসকর আক্রমণ  রসেও সাহস ঘপল 
ইেযাকদ কিন্তা সারারাে আমাস   ি কদসয়সছ।’ 

‘ক ন্তু  ালস র  টনা আমাস  আনকন্দে  সরসছ।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘আনন্দ ঘপসয়সছন? ক ভাসব?’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।    
‘ইস্তামু্বসল আসার পর বলা যায় অন্ধ াসরই  ুরকছলাম। ক ন্তু  াযব ারণ 

সামসন ঘরসখ সামসন এসগাসে ঘিিা  রকছলাম।  ালস  প্রথমবাসরর মসো 
শত্রুসদর আকম সামসন ঘপলাম। এছািা আমাসদর পােঁি ঘগাসয়ন্দা ঘয বাকিসে 
ঘঢা ার পর কনসখােঁজ হসয় ঘগসছন, ঘসটাও আকম গে াসলর অকভযাসন জানসে 
ঘপসরকছ। সম্ভবে এ জানার বযাপারটা ঘি াসনার জসেই ওরা আমাস  সকরসয় 
ঘফলসে ঘিসয়সছ োৎক্ষ্কণ ভাসবই। শত্রুসদর পকরিসয়র এ ািংশও আকম জানসে 
ঘপসরকছ বসল মসন হসে।’ আহমদ মুসা বলল।  

ঘজনাসরল োকহর োকরস র মুখ উজ্জ্বল হসয় উিল। বলল, 
‘আলহামদুকলিাহ্। ধেবাদ আহমদ মুসা। সকেয আিাহর কবসশে সাহাযয 
আপনার সাসথ রসয়সছ।’ 

‘ক ন্তু এ টা কজকনস আকম বুঝসে পারকছ না,  ালস  আকম পুকলশ 
আ বাইভসস কগসয়কছলাম এবিং ক  জসে কগসয়কছলাম ো শত্রুর  াসছ প্র াশ হসয় 
কগসয়কছল। োরা আ বাইভসসর বাইসর আমার ঘবর হওয়ার জসে ওেঁৎসপসে কছল।’ 
আহমদ মুসা বলল।  



বসফরাসসর আহ্বান  92 

 

কবস্মসয় ঘিাখ  পাসল েুলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  সয়  মুহূেব 
আহমদ মুসার কদস  কস্থর দৃকিসে োক সয় ঘথস  বলল, ‘আপকন পুকলশ 
আ বাইভসস যাসেন, এটা আমসদর এখান ার ঘ উ জানে?’ 

‘হ্যােঁ, আকম এ বযাপাসর আলাপ  সরকছলাম েঃ ঘশখ বাসজর সাসথ। 
কেকনই শুধু জানসেন।’ 

মুখটা কবমেব হসয় ঘগল ঘজনাসরল োকহর োকরস র। এ টুক্ষ্ণ ঘভসব 
এ টা ঘঢা  কগসল বলল, ‘ক ন্তু েঃ ঘশখ বাজ ঘো খুবই পরীকক্ষ্ে মানুে। োর 
কবশ্বস্তো কনসয় প্রশ্ন ঘোলার মসো ক ছুই আমরা পাইকন অেীসে। োহসল ঘস ক  
 াউস  বাই কদ বাই বসল ঘফসলকছল?’ অসন টা স্বগে  সণ্ঠর মসো বলল 
ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

‘আকম োর সাসথ রাসত্রই  থা বসলকছ ঘজনাসরল। েঃ ঘশখ বাজ কবেয়কট 
আর  াউস ই জানানকন। কেকন বসলসছন এবিং আকম ঘখােঁজ কনসয় ঘজসনকছ ও 
অকফস ঘর সেবও ঘপসয়কছ, েঃ ঘশখ বাজ গে াল কবস ল কেনটা ঘথস  সন্ধযা 
ছয়টা পযবন্ত অকফসস কছসলন। সন্ধযা ছয়টার পর কেকন হােঁটাহােঁকট  রার জসে বাইসর 
কগসয়কছসলন। ঘবলা কেনটা ঘথস  সন্ধযা ছয়টা পযবন্ত অকফসস থা া াসল কেকন 
বাইসর ঘ ান ঘটকলসফানও  সরনকন। অকফসসর ঘমাবাইল মকনটকরিং ঘর েব ঘথস  
এ কবেয়টা কনকশ্চে হওয়া ঘগসছ। আকম মসন  কর,  ালস র  টনায় কেকন সসন্দসহর 
ঊসধ্বব।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘োহসল ক ভাসব শত্রুর  াসছ  থাটা ঘপ েঁছসে পাসর?’ 
‘ঘসটাই ভাবনার কবেয়। শত্রুর  াসছ আমাসদর গকেকবকধ ঘপ েঁছার  টনা 

ও আমার সসন্দহ যকদ সেয হয়, োহসল অেীসে আমাসদর দুই েদন্ত কটম ক ভাসব 
বযথব ও ঘশে হসয় যায় ো পকরষ্কার হসয় যাসব।’ 

‘এখন আমাসদর ক   রণীয় বলুন।’ উকেগ্ন  সণ্ঠ ঘজনাসরল োকহর 
োকর  বলল।  

‘আপােে ক ছুই  রার ঘনই। আমাসদর কনরাপত্তা-বযবস্থার মসধয 
ঘ াথাও কছদ্র আসছ ক না খুেঁসজ ঘবর  রসে হসব। আকম েঃ ঘশখ বাজস ও বসলকছ, 
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কবেয়টা ঘয আমাসদর নজসর এসসসছ, ঘ ান কেেীয় জন ঘযন আর জানসে না 
পাসর।’ 

বসল এ টু থামল আহমদ মুসা। এ টু ঘভসব কনসয় ধীসর ধীসর বলল, 
‘আকম শুসনকছ, এখাসন যারা থাস ন োসদর স্ত্রীরা মাসঝ মাসঝ এখাসন আসসন। 
হয়সো এসস স্বামীস  বাকিসে বা ঘপ্রাগ্রাসম কনসয় যান ক িংবা োরা একদস  
ঘবিাসে এসস স্বামীর সাসথ ঘদখা  সর যান। শুসনই আমার মসন হসয়সছ, 
কনরাপত্তার ঘক্ষ্সত্র এটা এ টা কলস জ হসে পাসর।’ বলল আহমদ মুসা।  

ঘজনাসরল োকহর োকরস র ঘিাসখ উসেগ ফসুট উিল। বলল, ‘কি, এটা 
 সট। দু’দশ কমকনসটর জসে ওরা আসসন, আমরা এটাস  খুব ক্ষ্কে র মসন 
 করকন। বযাপারটা েশব াের। শুরু ঘথস ই এটা না হসল ভাসলা হসো। ক ন্তু 
ঘরওয়াজ িালু হবার পর কবনা  ারসণ এটা বন্ধ  রাও  ি র কছল। আপনার 
পরামশব বলুন, িীজ। ঘ ান ঘস জেসবাধ নয়, কনরাপত্তাই আমাসদর  াসছ বি।’ 

‘আপােে ঘ ান পকরবেবন দর ার ঘনই। সব ক ছ ুঘযমন িলকছল, ঘেমন 
িলু । শুধু এ টা অনুসরাধ  রব আপনার  াসছ। আপকন দয়া  সর এই 
ইনকেকটউসট যারা থাস ন, োসদর স্ত্রীসদর ফসটা ও োসদর জন্ম পকরিয় ঘথস  
োসদর  মকিট বাসয়াোটা আমাস  ঘদসবন।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘ধেবাদ। আকম োর বযবস্থা  রকছ। ফসটা ও বাসয়াোটা সবার আসছ। 
আমরা কনসয়াগ ঘদয়ার সময়ই সবার স্ত্রীসদর বাসয়াোটাও কনসয়কছ। ক ন্তু আপকন 
ঘযমনটা িাসেন, ঘেমনটা  মকিট নাও হসে পাসর। যকদ না হয়, োহসল  মকিট 
 সরই আপনাস  ঘদব।’ ঘজনাসরল োকহর োকর  বলল।  

‘ধেবাদ জনাব।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘আিাহর হাজার শু করয়া। আপনার কিন্তা ও  াজ সকি  পসথই 

এসগাসে কমঃ খাসলদ খা ান। আিাহ আমাসদর সাহাযয  রুন।’ ঘজনাসরল োকহর 
োকর  বলল। োর  সণ্ঠ আসবগ।  

ঘোরসবল ঘথস  সিংস ে এল ঘ উ বাইসর এসসসছ। দরজার ওপসরর 
কসকসকটকভর স্ক্রীসন ঘদখা ঘগল, েঃ ঘশখ বাজ দরজার বাইসর এসস দােঁকিসয়সছন।  

আহমদ মুসা করসমাসটর সুইি কটসপ ঘোরল  খুসল কদল।  
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আল-আলা কসনাগসগর কবশাল ঘপ্রয়ার হল। সাসি কেনশ’-িারশ’ ঘলা  
বসসে পারার মসো কবশাল হল  রকট।  

অন্ধ ার হল  রকট। শুধু ঘপ্রয়ার পকরিালনার মসি অসন  উেঁি ু ছাসদ 
এ টা হলুদ বাল্ব িলসছ। অনুরূপ আর এ কট বাল্ব িলসছ হসলর মাঝ বরাবর 
ছাসদ। এই দুই আসলা  সরর অন্ধ ারস  ঘভ কে   সর েুসলসছ।  

হসলর ঘিয়াসরর প্রথম ঘরা’ঘে বসস আসছ সােজন মানুে। আর ঘপ্রয়ার 
হসলর কনসি পাশ ঘ েঁসে দােঁকিসয় আসছ িারজন ঘলা  আসামীর এজলাসস দােঁিাসনা 
মানুসের মসো অযাসটনশন অবস্থায়। 

ঘিয়াসরর প্রথম ঘরা ঘথস  পােঁি-ছয় গজ সামসন ঘথস  শুরু হসয়সছ ঘপ্রয়ার 
মি। হসলর ঘফ্ল্ার ঘথস  ঘপ্রয়ার মিকট এ  ফসুটর মসো উেঁিু।  

ঘপ্রয়ার মিকট নাটস র মসির মসোই ঘবশ বি। ঘপ্রয়ার মসির পাথসরর 
ঘফ্ল্ারকট শূে।  াসপবট কবছাসনা ঘনই ক িংবা ঘিয়ারও ঘনই।   

ঘিয়াসর বসা সাকরবদ্ধ সােজসনর মাসঝর বযকক্ত োর হাসের ঘরকেয়াম 
োয়াসলর কদস  ো াল। োরপর পাসশর বযকক্তর কদস  মুখ  ুকরসয় বলল, ‘গ্রযান্ে 
রাকব্ব স্যার ঘো ঘ ানকদন এ  কমকনটও ঘলট  সরন না! এখন ঘো বারটা িার 
কমকনট!’ 

োর  থা ঘশে না হসেই মসির কি  মাঝখাসনর এ টা বগবা ৃকে অিংশ 
 সয়  ইকি ঘনসম কগসয় পাসশ সসর ঘগল। সিংসগ সিংসগই ঘফ্ল্াসর উসি এল এ কট 
ঘিয়ার। ঘিয়ারটা আসলাক ে। ঘিয়াসর বসস গ্রযান্ে রাকব্ব আইজযা  ঘবকগন। 
মাথায় োর  ালার টুকপ, গাসয়  াসলা ঘপাশা । মুখকট ঘখালা।  

ঘফ্ল্াসর ঘিয়ারকট কস্থর হসয় দােঁিাসেই ঘঢাসলর গমগসম ধ্বকনর মসো 
আইজযা  ঘবকগসনর  ণ্ঠ বলল, ‘কি  বসলসছন কসনাগগ প্রধান ও আমাসদর 
‘ওয়ান ওয়াল্ডব অরকবট’ (কি কজসরা) ইস্তাম্বুল শাখার প্রধান ঘেকভে ইয়াহুদ। আমার 
িার কমকনট ঘলট হসয়সছ। িারজন অপদাথব ঘলা  আমাসদর কপকছসয় কদসয়সছ। এই 
িার কমকনট োরই কসম্বল। আর হসলর অন্ধ ারটা ঐ িারজসনর প্রকে  ৃণার প্রেী , 
যারা কমশন পকরেযাগ  সর জান বােঁিাসনার জসে কফসর এসসসছ।’ 

বসল এ টু থামল আইজযা  ঘবকগন।  
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আইজযা  ঘবকগন ‘ওয়ান ওয়াল্ডব অরকবট’ বা ‘কি কজসরা’ সিংগিসনর 
ইউসরাপ িযাপ্টাসরর প্রধান কহসসসব  াজ  রসছন। 

 সয়  মুহূেব পর আইজযা  ঘবকগসনর  ণ্ঠ আবার ধ্বকনে হসলা ঘপ্রয়ার 
মসির পাসশ দােঁিাসনা িারজসনর উসিসশ্য, ‘ঘোমরা জান, ঘেকভে ইয়াহুদ 
ঘোমাসদর ক  জসে এসনসছন এখাসন?’ 

িারজন হােসজাি  সর বলল, ‘কবিাসরর জসে।’ 
‘ধেবাদ। বল, ঘোমাসদর পক্ষ্ ঘথস  আত্মপক্ষ্ সমথবসনর জসে ক  

বলার আসছ।’ আইজযা  ঘবকগন বলল।  
িারজসনর এ জন বলল, ‘আমাসদর টাসগবট খাসলদ খা ান এ া কছসলন, 

অপ্রস্তুে কছসলন। আমাসদর কমশন সফল হওয়া সম্পস ব ওভার কসওর কছলাম। 
আমরা আক্রমণ  কর। োস   াবু  সরও ঘফলা হয়। ক ন্তু অকবশ্বাস্য এ  দ্রুেোর 
সাসথ ঘস পািা আক্রমসণ আসস এবিং আমরাই োর কশ াসর পকরণে হই। এই 
আ কস্ম োয় এবিং পািা আক্রমসণর ঘ ানই পথ না ঘদসখ এ  উপায়হীন কবমূঢ 
অবস্থায় আমরা পাকলসয় আকস।’ 

‘আমাসদর অকভধাসন ‘পালাসনা’ নাম  ঘ ান শব্দ ঘনই। পালাসনা মাসন 
খরি হসয় যাওয়া।’  

আইজযা  ঘবকগসনর  থা ঘশে হবার সাসথ সাসথই োর হাসের 
করভলভার িারবার গজবন  সর উিল।  

ঘপ্রয়ার মসির পাসশ দােঁিাসনা িারকট ঘদহ মাথায় গুকলকবদ্ধ হসয় কনঃশসব্দ 
ঘমসঝর ওপর পসি ঘগল। 

সিংসগ সিংসগ হসল আসলা িসল উিল। ঘসই সাসথ ঘপ্রয়ার মসি আইজযা  
ঘবকগসনর সামসন এ কট ঘটকবল এবিং ঘটকবসলর কেন কদ  ক সর সােকট ঘিয়ার 
ঘমসঝর কনি ঘথস  উসি এল।  

ঘফ্ল্াসরর ঘিয়াসর বসা সােজন কনঃশসব্দ উসি এসস আইজযা  ঘবকগসনর 
সামসনর সােকট ঘিয়াসর বসল।  

কশরদােঁিা খােঁিা  সর অযাসটনশন অবস্থায় বসসকছল আইজযা  ঘবকগন।  
ওরা সােজনও ঘসভাসবই অযাসটনশন হসয় বসল।  
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‘কমঃ ঘেকভে ইয়াহুদ, ঘটকলসফাসন আপনার ক ছ ু থা শুসনকছ। আপকনই 
শুরু  রুন,  টনা সম্পস ব আপনার  থা বলুন।’ প্রথসমই  থা বলল আইজযা  
ঘবকগন।  

‘আমরা কনকশ্চে ঘজসনশুসনই আমাসদর অসপক্ষ্া ৃে ঘি  শ িারজনস  
খাসলদ খা ানস  হেযা  রার জসে পাকিসয়কছলাম। ক ন্তু ঘস এে বি ফাইটার 
ো আমরা বুঝসে পাকরকন।’ 

‘আপকন েঃ ঘশখ বাসজর সাসথ োর  থাবােবার মকনটকরিংটা ক  ভাসলা 
 সর শুসনসছন? মসন হয় ঘশাসননকন। শুনসল বুঝসেন, এর আসগ যাসদর আমরা 
‘কেল’  সরকছ, োসদর ঘথস  খাসলদ খা ান  ে আলাদা! উক লসদর মসো প্রশ্ন, 
ঘগাসয়ন্দাসদর মসো কবসিেণ, োক্তারসদর মসো োর োয়াগসনাকসস ঘথস  
আপনার ঘবাঝার  থা কছল, ঘস সাধারণ ঘ উ নয়।’ বলল আইজযা  ঘবকগন।  

‘কি  স্যার, আমরা এেটা গভীসর যাইকন। আমরা কনকশ্চে কছলাম, 
আমাসদর বাছাই  রা িারজন ঘয ঘ ান এ জন মানুেস   াবু  রার জসে 
যসথি। ক ন্তু আমাসদর কহসসসব ভুল কছল। আমাসদর আন্দাসজর বাইসরও 
শকক্তমান ও কুশলী মানুে আসছ।’ ঘেকভে ইয়াহুদ বলল।  

‘ঘ  এই ঘলা ? ঘ াসেস  এস  আমদাকন  রল? এসসসছ ঘরকসসেন্ট 
োইসরের কহসসসব, ক ন্তু  াজ শুরু  সরসছ ঘগাসয়ন্দার মসো। এস  ক ন্তু সময় 
ঘদয়া যাসব না। আমাসদর গ্রাসস পিসল োর বােঁিার আর অকধ ার ঘনই। ঘ  শল 
এবিং শকক্ত দু’কটরই বযবস্থা  র। আসগর মসো ঘ  শসল যকদ  াজ হয়, োহসল 
শকক্ত বযবহাসর না যাওয়াই ভাসলা।’ 

‘যথা আো একিসলকন্স। ঘস আর ঘবেঁসি ঘনই ধসর কনন। জীবসনর খাবারটা 
দু’এ কদন ঘখসয় কন ।’ বলল ঘেকভে ইয়াহুদ।  

‘োই ঘহা  ঘেকভে। এখন আসল  থায় আসা যা । আমাসদর মূল 
 াজটা  েদূর এসগাসলা? কবোনী ইকিকনয়ার সহসযাকগো  সরকন, বরিং বােঁধার 
সৃকি  সরকছল। োস  সরাসনা হসয়সছ। পসর আমাসদর দু’কট অপশন কছল। এ . 
প্রধান কবোনীর সাসথ ঘযাগাসযাগ এবিং ো সফল না হসল কবোনীস ই ক েোপ 
 রা, দুই. এই অপশন  াসজ না এসল ঘগাটা এই পাহািস ই ধূলায় পকরণে  রা, 
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যার সাসথ ধূলা হসয় যাসব স ল কবোনী, সমাকধ হসয় যাসব োসদর ভয়িং র 
আকবষ্কার ‘ঘসােব’-এর। প্রথম অপশনটা  েদূর এসগাসলা?’ 

ঘেকভে ইয়াহুদ ো াসলা ‘কি কজসরা’-এর ইস্তামু্বল প্রসজসের অপাসরশন 
িীফ ইরগুন ইবাসনর কদস । বলল, ‘অবস্থার কববরণটা েুকমই দাও।’ 

‘ধেবাদ, স্যার’, বসল শুরু  রল ইরগুন ইবান, ‘গসবেণা প্রকেষ্ঠানকটর 
প্রধান ও ‘ঘসােব’-এর জন  কবোনী েঃ আকমর আবদুিাহ আন্দালুসীর সাসথ 
ঘযাগাসযাগ প্রকেষ্ঠার প্রসিিা এখনও সফল হয়কন। ঘযাগাসযাসগর জসে 
ইনকেকটউসট প্রসবশ সম্ভব নয়। কনকিদ্র এ টা কনরাপত্তা বযবস্থা প্রকেষ্ঠা  রা 
হসয়সছ। বাইসরর কনরাপত্তা কনকশ্চে  রার দাকয়ত্ব ঘসনাবাকহনীর হাসে। এরপরও 
ঘগাপসন অথবা গাসয়র ঘজাসর গসবেণাগাসর ঘঢা া যায়, ক ন্তু আমরা ঘয 
ঘযাগাসযাগ িাই, ো এর োরা হসব না। এজসে আমরা কবোনীর ইস্তামু্বলস্থ বাকির 
সন্ধান  রকছ। কেকন সপ্তাসহর ঘ ান এ  সময় দুগব প্রাঙ্গণ ঘথস  সামকর  
ঘহকল প্টাসর োর বাকি যান। বাকিসে এ কদন  াকটসয় আবার কফসর আসসন। 
আমরা োর বাকির কি ানা জানার অোে ঘিিার সাসথ ঘহকল প্টাসরর 
ফ্ল্াইটটাস  ঘলাস ট  রার ঘিিা  রকছ। োর বাকির সন্ধান ঘপসল আমরা সরাসকর 
ঘযাগাসযাসগর সুসযাগ পাব। কেকন ঘলাভ এবিং ভসয়ও রাকজ না হসল আমরা োর 
পকরবাসরর গুরুত্বপূণব সদস্যস  ক েোপ  সর োর ওপর িাপ সৃকির ঘিিা 
 রসবা। ঘসটাও  াজ না  রসল ঘখাদ োস  ক েোপ  রা হসব। এই ঘগাটা 
অপাসরশসনর জসে আমাসদর সময় প্রসয়াজন। সময় ঘবকশ লাগসলও এটাই 
কনকশ্চে পথ। এসব ক ছুসে  াজ না হসল গসবেণাগার ধ্বিংস  রার অপশন ঘো 
আমাসদর রসয়সছই।’ 

থামল ইরগুন ইবান।  
সিংসগ সিংসগই আইজযা  ঘবকগন বসল উিল, ‘কবোনীস  ক েোপ  সর 

খুব লাভ হবার সম্ভাবনা ঘনই। গসবেণা ধ্বিংস  সর আমরা োসদর ক্ষ্কে  রসে 
পারসবা, আমরাও ক্ষ্কে ঘথস  রক্ষ্া পাব, ক ন্তু ‘ঘসােব’ঘ  হাে  সর ঘয লাভ 
 রসে িাই ো হসব না। আমরা িাই ক্ষ্কে ঘথস  বােঁিসে, োর সাসথ িাই ঘোল 
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আনা লাভ। সুেরািং ঘয ঘ ান মূসলয, ঘয ঘ ানভাসব কবোনী আন্দালুসীর সাসথ 
ঘযাগাসযাগ প্রকেষ্ঠা  রসে হসব।’ 

‘এর জসে সববাত্ম ভাসব প্রসিিা িালাসনা হসব। অোে কবোনীসদর 
বযাপাসরও এ ই প্রসিিা আমাসদর আসছ। এসব ঘথস ও ঘ ান ঘরজাি আমাসদর 
আসসে পাসর। সব ঘিিার পরই গসবেণাগার ধ্বিংস।’ বলল ঘেকভে ইয়াহুদ। 

‘আর এই প্রসিিা সফল  রার জসে প্রসয়াজন খাসলদ খা ানস  এই 
মুহূসেব সীন ঘথস  সরাসনা। এটা এই মুহূসেবর টপ প্রাসয়াকরকট।’ বলল আইজযা  
ঘবকগন। 

ঘবকগন  থা ঘশে  রসেই ঘেকভে ইয়াহুসদর ঘটকলসফান ঘবসজ উিল।  
‘এিক উজ কম’ বসল ঘটকলসফান ধরল ঘেকভে ইয়াহুদ।  
ওপাসরর  ণ্ঠস্বর শুসনই বলল, ‘বল স্মাথবা, ঘ ান গুরুত্বপূণব ক ছু?’ 
স্মাথবা ‘কি কজসরা’ সিংগিসনর ইস্তামু্বল শাখার এ জন ঘগাসয়ন্দা  মবী। 

ঘপশায় ঘস এ জন কশকক্ষ্ া ও সমাজ মবী।  
‘কি স্যার। খাসলদ খা ান  টনার পর ঘ াথায় প্রাথকম  কিক ৎসা ঘনয়, 

োর সন্ধান ঘপসয়কছ। আমাসদর কসনাগসগর কি  কবপরীে কদস  রাস্তার ওপাসশ 
োঃ ইয়াসার ও োঃ রাসাসের বাকি। োরা দু’জসনই পা ব ঘথস  খাসলদ খা ানস  
বাকিসে এসন কিক ৎসা  সরন। খাসলদ খা ান দুই  ন্টা োসদর বাসায় থাস ন।’ 
বলল স্মাথবা। 

‘ওয়ান্োরফলু স্মাথবা। ওরা যকদও আমাসদর কসনাগসগর সদস্য নয়, ক ন্তু 
এ টা ধাকমব  ইহুকদ পকরবার ওটা। ওরা আমাসদর সাহাযয  রসব। খাসলদ 
খা াসনর সাসথ োসদর পকরিসয়র সুসযাগ আমাসদর বযবহার  রসে হসব।’ 
ঘেকভে ইয়াহুদ বলল।  

‘এটা সম্ভব স্যার। আকম ওসদর সাসথ আসলািনা  সর বুসঝকছ, খাসলদ 
খা াসনর সাসথ ওসদর এ টা হৃদযোর সৃকি হসয়সছ। োরা এস  অপসরর সাসথ 
ঘযাগাসযাগ রাখসব বসল  থা হসয়সছ। খাসলদ খা ান পসর ঘটকলসফাসন োসদর 
সাসথ ঘযাগাসযাগও  সরসছ।’ বলল স্মাথবা।  

‘গুে। ধেবাদ স্মাথবা। আর ক ছু  থা?’ ঘেকভে ইয়াহুদ বলল।  
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‘না স্যার, ধেবাদ।’ বলল স্মাথবা।  
‘ওস  বাই।’ বসল ঘটকলসফান ঘরসখ কদল ঘেকভে ইয়াহুদ।  
আইজযা  ঘবকগনসহ সবাই ঘেকভে ইয়াহুসদর  থা শুনকছল।  
ঘেকভে ইয়াহুদ ঘটকলসফান রাখসেই আইজযা  ঘবকগন বলল, ‘ ার সাসথ 

 থা বলসলন? খুব খুকশ মসন হল!’ 
‘খবর ক ছুটা খুকশরই বসট। আমাসদর এ  ঘগাসয়ন্দা  মবী জানাল, 

ঘসকদন  টনার পর মারাত্ম  আহে খাসলদ খা ান  ঘযখাসন যাসদর  াসছ 
কিক ৎসা কনসয়সছ, োর সন্ধান পাওয়া ঘগসছ। আমাসদর এই কসনাগসগর অপকজসট 
আমাসদর  কমউকনকটরই এ জন োক্তার দম্পকে থাস ন। োরাই আহে খাসলদ 
খা ানস  পা ব ঘথস  বাকিসে কনসয় কিক ৎসা  সরন।’ বলল ঘেকভে ইয়াহুদ।  

মুখ উজ্জ্বল হসয় উিল আইজযা  ঘবকগসনর। বলল, ‘অবশ্যই খুকশর 
খবর। কনশ্চয়ই োক্তার দম্পকের সাসথ খাসলদ খা াসনর অন্তে  ৃেেোর এ টা 
সম্প ব সৃকি হবার  থা।’ 

‘অবশ্যই ো হসয়সছ। আমাসদর  মবী স্মাথবা বলল, োসদর মসধয এ টা 
হৃদযোর সম্প ব সৃকি হসয়সছ। খাসলদ খা ান োসদর সাসথ ঘযাগাসযাগও রাখসছ।’ 
বলল ঘেকভে ইয়াহুদ।   

‘কজসহাভা আমাসদর প্রকে সদয় আসছন।  াজ এখন অসন  সহজ হসয় 
ঘগল। োক্তার দম্পকের বন্ধ ুঘসসজ খাসলদ খা াসনর  াসছ যাবার সুসযাগ ঘনসব 
অথবা োক্তার দম্পকেস  কদসয় দাওয়াে  করসয় খাসলদ খা ানস  োসদর বাসায় 
কনসয় এস। োরপর স্বাভাকব  পসথ োর অস্বাভাকব  মৃেযুর জসে আমাসদর বহু 
অসস্ত্রর ঘয ঘ ানকট োর কবরুসদ্ধ বযবহার  সরা।’ আইজযা  ঘবকগন বলল।  

‘আকম ভাবকছ োক্তার দম্পকে সরাসকর আমাসদর এ ধরসনর সহসযাকগো 
 রসবন ক না। োরা আমাসদর কসনাগসগর সদদয নয়। োরা সহায়ো  রসল  াজ 
সহজ হসব।’ বলল ঘেকভে ইয়াহুদ।  

‘ধসর নাও, োরা সহসযাকগো  রসবন না, ক ন্তু সহসযাকগো আদায় 
 রসে হসব। অনুসরাধ, ঘলাভ, ভয় সব অস্ত্রই বযবহার  রসব। অকে শীঘ্র  াজটা 
ঘহা , আকম িাই কমঃ ঘেকভে ইয়াহুদ।’ আইজযা  ঘবকগন বলল। োর  ণ্ঠ শক্ত।  
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‘োই হসব জনাব।’ বলল ঘেকভে ইয়াহুদ। কবনীে োর  ণ্ঠ।  
উপকস্থে অে স সলর কদস  োক সয় আইজযা  ঘবকগন বলল, 

‘ইস্তামু্বসলর দাকয়ত্বশীল ঘোমাসদর স লস  এখাসন ঘেস কছ এই  ারসণ ঘয, 
ঘোমরাও দাকয়ত্ব অবসহলা ারীসদর ঘদখ এবিং সবক ছু কনজ  াসন ঘশান। এখন 
সবাইস  ঘোমাসদর জানাসে হসব, ঘ ান  ারসণই ঘ ান বযথবো আমরা সহ্য 
 রসবা না। আমাসদর সাফসলযর ওপর কনভবর  রসছ আমাসদর সমমনা বহু রাসের 
যুদ্ধ-শকক্তর ভকবষ্যৎ। আমরা বযথব হসল োসদর আক্রমণ-শকক্ত কজসরা হসয় যাসব। 
এই  ারসণ োরা আমাসদর েলাসরর পাহাি কদসয়সছ। আমাসদর বযথব হওয়া যাসব 
না।’ বলল আইজযা  ঘবকগন। োর  থাগুসলা ছুকরর মসো ধারাল।  থা ঘশে 
 সরই উসি দােঁিাল আইজযা  ঘবকগন। োর সিংসগ সিংসগই সবাই উসি দােঁকিসয় 
মি ঘথস  ঘনসম ঘগল।  

পর মুহূসেবই ঘিয়ার-ঘটকবল অদৃশ্য হসয় ঘগল মি ঘথস ।  
পাথসুর ঘমসঝর শূে রূপ আবার কফসর এল।  
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৫ 
ঘগাসল্ডন হসনবর দকক্ষ্ণ েীসর এর কেেীয় ব্র্ীসজর এ টু পকশ্চসম কবশাল 

জায়গা জুসি েুক ব জনগসণর অকে কপ্রয় ‘আইউপ’ (আইয়ুব) সুলোন  মসিি। 
কবশাল মসকজদ, প্রশস্ত-সুন্দর  বরগাহ, মুসাকফরসদর জসে সরাইখানা এবিং বৃহৎ 
এ কট মাস বট কনসয় এই  মসিি।  

 মসিসি প্রসবশ  সর ‘আইউপ সুলোন মসকজদ’-এর সুউচ্চ কমনার 
এবিং আইউপ সুলোন  বরগাসহর গম্বজু নজসর পিসেই এ টা আসবগ এসস 
আহমদ মুসাস  ক সর ধরল। েুক বসদর অকে কপ্রয় ‘আইউপ সুলোন’ আসসল 
ইকেহাসসর হযরে আবু আইয়ুব আনসারী(রাঃ)। রাসূলুিাহ(সাঃ)-এর এ  অকে 
কপ্রয় সাহাবা কছসলন কেকন। কেকন ঘসই ভাগযবান বযকক্ত যার বাকিসে আিাহর নবী 
মদীনায় প্রথম প্রসবসশর পর বসবাস  সরসছন। এই ঘস ভাগয লাসভর জসে 
মদীনার সবাই লালাকয়ে কছল। ক ন্তু উসট সওয়ার আিাহর রাসূল(সাঃ) 
বসলকছসলন, োর উট কনজ ইোয় যার বাকিসে কগসয় বসস পিসব, কেকন ঘস 
বাকিরই আকেথয গ্রহণ  রসবন। আিাহর রাসূসলর উট ঘস্বোয় োর বাকিসে 
বসাসে আবু আইয়ুব আনসারী এবিং োর পকরবার োসদর হৃদসয়র সব আসবগ 
উজাি  সর পরম অকেকথস  গ্রহণ  সরকছসলন। রাসূল(সাঃ)-এর সাহাবী পরম 
ঘস ভাগযবান মদীনার ঘসই আবু আইয়ুব আনসারী আইউব সুলোন নাম কনসয় 
 ুকমসয় আসছন ইস্তামু্বল নগরীর এখাসন। েুক বরা বসল, যারা দুকনয়ার 
সুলোন(বাদশাহ), োসদর নাসমর আসগ সুলোন বসস। ক ন্তু আবু আইয়ুব 
আনসারী োসদর হৃদসয়র সুলোন বসল োর নাসমর পসর োরা ‘সুলোন’ 
বকসসয়সছ।  

আহমদ মুসা আহমদ আবদুিাহস  ঘ াসল কনসয় স্ত্রী ঘজাসসফাইসনর হাে 
ধসর এসগাকেল আইউপ সুলোন মসকজসদর কদস ।  



বসফরাসসর আহ্বান  102 

 

ঘজাসসফাইসনর হাসে এ টা িাপ কদসয় আহমদ মুসা বলল, ‘হাজাসরা 
মসকজসদর কমনার ঘশাকভে ইস্তামু্বসলর দৃশ্য ঘিাসখ পিসল, ইস্তামু্বসল এসল ঘ ান 
 থা ঘোমার প্রথম মসন পসি বল ঘো?’ 

‘এই ঘসই ইস্তামু্বল যা এ কদন ঘরামানসদর রাজধানী কছল, ঘযখাসন বসস 
োরা একশয়া শাসন  সরসছ, এই ঘসই ইস্তাম্বুল ঘযখাসন বসস মুসলমানরা ইউসরাপ 
শাসন  সরসছ এবিং কেন হাজার বছসরর এই ঘসই ইস্তামু্বল যা এখন মুসলমানসদর 
সাসথ আসছ, যকদও মুসলমানরা োসদর বহু ঘগ রসবর বহু ক ছু হাকরসয়সছ।’ বলল 
ঘজাসসফাইন। আসবগজকিে োর  ণ্ঠ।  

‘ঘোমার ক  মসন পসি, এই  থাই না?’  থা ঘশে  সরই আবার প্রশ্ন 
 রল আহমদ মুসাস । 

আহমদ মুসার মুখ গম্ভীর। আসবসগ ো ভাকর হসয় উসিসছ। বলল, ‘না 
ঘজাসসফাইন, আকম অে  থা ভাকব। আকম ভাকব আবু আইয়ুব আনসারীর  থা। 
ইস্তামু্বসলর সবক ছ ুছাকপসয় োর নামটাই আকম সবার ওপসর িলিল  সর উিসে 
ঘদকখ। মুসকলম-ইস্তামু্বল নগরীর জন  কবজয়ী সুলোন কেেীয় মুহাম্মদ রানা। ক ন্তু 
এ নগরীর প্র ৃে জন  আবু আইয়ুব আনসারীই। সুলোন কেেীয় মুহাম্মদ ১৪৫৪ 
খৃোসব্দ ইস্তামু্বল জয়  সরন। ক ন্তু সাসি সােশ’ বছর আসগ কবজসয়র বীজ বপন 
 সর যান আবু আইয়ুব আনসারী(রাঃ)। ইস্তামু্বল কবজসয়র সাসি সােশ’ বছর 
আসগ োর ঘশে ইোয় এ নগরীসে প্রসবসশর প্রধান সিস র ওপর অন্ধ াসর 
োস  দাফন  রা হয়। কেকন বসলকছসলন, োর  বসরর ওপর কদসয় ঘ ািা ছুকটসয় 
মুসকলম বাকহনী ইস্তামু্বল জয়  রসব। োর এই ইোর সাসি সােশ’ বছর পর 
এটাই হসয়কছল।’ 

আহমদ মুসার  থা ঘশে না হসেই দােঁকিসয় ঘগল ঘোনা ঘজাসসফাইন। 
আহমদ মুসার হাে ঘটসন ধরল। ঘোনা ঘজাসসফাইসনর ঘিাসখ-মুসখ রাসজযর 
ঘ  েুহল। দােঁকিসয় ঘগল আহমদ মুসাও।  

ঘজাসসফাইন বলল, ‘েুকম ঘয কবস্ময় র  টনার  থা বলছ, োসো আকম 
জাকন না। ঘ াথাও পকিকন। আকম হযরে আবু আইয়ুব আনসারী(রাঃ)-এর জীবনী 
পসিকছ। োসে কেকন যুসদ্ধ কগসয় ইস্তামু্বসল ইসন্ত াল  সরন, এর ঘবকশ ক ছ ুঘলখা 
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ঘনই। বল েুকম। মহান সাহাবীর  াকহনীটা আকম শুনসে িাই, োর পকবত্র 
 বরগাসহর সামসন দােঁকিসয়ই শুনসে িাই।’ থামল ঘজাসসফাইন। োর  ণ্ঠ 
আসবগািুে।  

‘বলকছ। বি ঘ ান  াকহনী নয় ঘজাসসফাইন। সপ্তম শোব্দীর েখন ঘশে। 
খকলফা মুয়াকবয়া(রাঃ)-এর শাসন াল। োর ঘছসল ইয়াকজদ ঘসনাপকে। ঘরামান 
সাম্রাসজযর রাজধানী ইস্তামু্বল েখন ‘ নেযাকন্টসনাপল’। কবজসয়র জসে 
ইয়াকজসদর ঘনেৃসত্ব এ  তসেবাকহনী পািাসনা হয়। ঘস বাকহনীসে শাকমল কছসলন 
কছয়াকশ বছর বয়স্ক আবু আইয়ুব আনসারী(রাঃ)। দী ব এ  বছর অবসরাধ  সর 
ঘরসখও ইস্তামু্বল জসয় বযথব হয় মুসকলম বাকহনী। এ সময় মারাত্ম  অসুস্থ হসয় 
পসিন বৃদ্ধ আবু আইয়ুব আনসারী(রাঃ)। মৃেযু আসন্ন হসয় উসি োর। শুসন 
বাকহনীর ঘসনাধযক্ষ্্ ইয়াকজদ ছুসট ঘগসলন বুজুগব সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারীর 
শযযাপাসশ। পরম েদ্ধাভসর োর  াসছ োর ঘশে ইো জানসে িাইসলন। বলসলন, 
বলুন িািাজান, আপকন ক  িান? খকলফার সাসথ আলাপ  সর ইনশাআিাহ োর 
বযবস্থা  রব। আবু আইয়ুব আনসারী(রাঃ) বলসলন, বসল লাভ ক , যা িাই ো 
কদসে পারসব না। ইয়াকজদ বুজুগব সাহাবীর ঘশে ইো জানার জসে নাসছািবান্দা। 
বলসলন, বলুন ঘমসহরবানী  সর, আকম আপ্রাণ ঘিিা  রব। মুমূেুব মুজাকহদ বুজুগব 
সাহাবী আসবগরুদ্ধ  সণ্ঠ বলসলন, আকম িাই আমার মৃেযুর পর আগামী াল 
 নেযাকন্টসনাপসলর প্রসবশ পসথর ওপর আমাস   বর কদসয় আসসব। ঘশে ইো 
শুসন হেবা  ইয়াকজদ জানসে িাইসলন, োর এই ঘশে ইোর  ারণ ক ! আবু 
আইয়ুব আনসারী(রাঃ) জানাসলন,  নেযাকন্টসনাপসলর কবজয় এ কদন 
আসসবই। আকম িাই, ঘস কবজসয়র কদসন কবজয়ী মুসকলম তসকন রা ঘযন আমার 
 বসরর ওপর কদসয় ঘ ািা ছুকটসয় ঘরামান রাজধানীসে প্রসবশ  সর। োর মৃেযুর 
পর ইয়াকজদ ঘরাম  ঘসনাপকেস  অনুসরাধ  সর ঘরাম  তসসের বুযসহর ওপাসর 
ইস্তামু্বসল প্রসবশ ারী সিস র ওপর োস  দাফন  সরন। এই  টনার সাসি 
সােশ’ বছর পর এই সিস র ওপর কদসয়ই ওসমানীয় খকলফা কেেীয় মুহাম্মসদর 
কবজয়ী বাকহনী ইস্তাম্বুসল প্রসবশ  সরকছল।’ থামল আহমদ মুসা।  
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ঘজাসসফাইন আসবগ-উচ্ছ্বকসে ঘিাসখ মন্ত্রমুসগ্ধর মসো োক সয় কছল 
আহমদ মুসার কদস ।  

আহমদ মুসা থামসল ঘজাসসফাইসনর ঘিাখ ধীসর ধীসর সসর ঘগল আইউপ 
সুলোন মসকজসদর ওপর, ঘসখান ঘথস   ুসর কগসয় কনবদ্ধ হসলা আইউপ সুলোন 
 বরগাসহর ওপর। োরপর দু’ঘিাখ োর আবার কফসর এসস কনবদ্ধ হসলা আহমদ 
মুসার ওপর। বলল, ‘অপরূপ  াকহনী মহান বুজুগব মুজাকহদ সাহাবীস  জীবন্ত  সর 
েুসলসছ। ঘযন ঘদখসে পাকে দু’পসক্ষ্র সাকর সাকর তসে, ঘসই সি , ঘসই  বসর 
মহান মুজাকহদ সাহাবীস ও। েুকম সকেযই বসলছ, ইস্তামু্বসলর সব দৃশ্য ছাকপসয় এই 
দৃশ্যই বি হসয় উসিসছ। মসন হসে, ১৪৫৪ খৃোসব্দ সুলোন কেেীয় মুহাম্মসদর 
কবজয়ী বাকহনী ইস্তাম্বুসল প্রসবশ  রসছ ঘস মহান মুজাকহসদর োস , পকরিালনায়। 
েুক বরা কি  নাম কদসয়সছ োস , ‘আইউপ সুলোন’। ইস্তামু্বসলর কিরন্তন সুলোন 
কেকন!’  

আসবসগ  ােঁপসছ ঘজাসসফাইসনর  ণ্ঠ। অশ্রু গকিসয় পিসছ োর 
দু’ঘিাসখর দু’ঘ াণ ঘথস ।  

আহমদ মুসা এ টা রুমাল ঘজাসসফাইসনর কদস  একগসয় কদসয় বলল, 
‘কি , কেকন ইস্তামু্বসলর কিরন্তন সুলোন। হৃদসয়র সুলোন ঘো মৃেযুর ঊসধ্বব। 
আলহামদুকলিাহ্।’ 

ঘজাসসফাইন রুমাল কদসয় ঘিাখ মুসছ বলল, ‘িল।’  
পাশাপাকশ হােঁটসে শুরু  রল আবার।  
‘আইউপ সুলোন’ মসকজসদ োরা দু’রা াে  সর নফল নামায পিল। 

ক ছু সময়  াটাল োসবীহ পাি ও ধযানমগ্নোয়।  
ঘজাসসফাইন নামায পিকছল ঘমসয়সদর পাসশ, আর আহমদ মুসা 

পুরুেসদর এলা ায়।  
আহমদ মুসা মসকজদ ঘথস  ঘবকরসয় এসস ঘদখল, ঘজাসসফাইন আসগই 

ঘবকরসয় এসসসছ। দােঁকিসয় আসছ আহমদ আবদুিাহস  কনসয়।  
আহমদ মুসা ওসদর  াসছ ঘগল।  
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আহমদ আবদুিাহর হাসে ঘছাট্ট দাকম এ টা ইসলক্ট্রকন  ঘখলনা এবিং 
িাইল্ড ঘগ্রে দাকম এ টা িস াসলসটর পযাস ট।  

ঘদসখই আহমদ মুসা বলল, ‘এ সময় এসব এর হাসে ঘ াসেস  এল 
ঘজাসসফাইন?’ 

ঘজাসসফাইন হাসল। বলল, ‘আমার এ  আসমকর ান বান্ধবী এগুসলা 
কদল এস । এই ঘো এইমাত্র িসল ঘগল। আমরা এ সাসথ নামায পিলাম।’ 

‘েুকম আসসব জানে ঘস? ক   সর ঘস উপহারগুসলা কনসয় এল?’ বলল 
আহমদ মুসা।  

‘প্রায়ই ঘস এখাসন আসস। এই সময়। আকমও এ সমসয়ই আকস। ঘদখা 
হয়। এ সাসথ নামায পকি, মহান বুজুসগবর  বর কজয়ারে  কর। জান, আহমদ 
আবদুিাহর জসে ঘস পাগল। সািং াকে  ভাসলাবাসস। আহমদ আবদুিাহও 
োস  ঘপসল আমাস  ভুসল যায়।’ 

‘ঘোমার বান্ধবী ঘশ্বোিংগ আসমকর ান, না ঘ ান মাইসগ্রসটে 
আসমকর ান?’ 

‘এস বাসরই খাস ঘশ্বোিংগ। ক ন্তু ঘশ্বোিংগ ঘ ান  ালিার োর মসধয 
ঘনই। ইসলাম সম্পস ব োর গভীর োন, গভীর আগ্রহ আমার খুব ভাসলা লাসগ। 
ঘোমার সাসথ আজ োস  পকরিয়  রাসে িাইলাম। কেকন বলসলন ক  জান? 
বলসলন, ‘অপ্রসয়াজসন অে  াসরা স্বামীর সাসথ পকরিয়  রা ইসলামী  ালিার 
নয়।’ বসলই ঘহসস আবার বসলসছন, ‘মসকজসদ ঘঢা ার সময় োস  আকম 
ঘদসখকছ। আপনারা েখন দােঁকিসয় ঘ ান গসল্প েুসব কগসয়কছসলন।’ আজ োস  
খুব িিল ঘদখলাম। আহমদ আবদুিাহস  লম্বা এ টা িুমু ঘখসয় ছুসট িসল ঘগল।’  

‘ঘোমার বান্ধবী ক   সরন? ঘ াথায় থাস ন? ঘ াথায় োর সাসথ ঘোমার 
পকরিয় হসলা?’ বলল আহমদ মুসা।  

‘এখাসন বুজুসগবর এই  মসিসিই োর সাসথ আমার প্রথম ঘদখা। 
থাস ন, বসলসছন, ঘোপ াকপরই ঘ ান এ  সর াকর ঘগে হাউসস। 
ঘোপ াকপসে নাক  অসন  এবিং অসন  র ম ঘগে হাউস আসছ। এ  মজার 
 টনার মাধযসম আমাসদর বুজুসগবর মাজাসর োর সাসথ পকরিয় হয়। আমার 
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ঘসসক্রটাকর লকেফা আরবা ান ঘগসছ অজু  রসে, আকম ঘমানাজাে  রকছলাম। 
এই সুসযাসগ আহমদ আবদুিাহ মাজাসরর ওপাসশ িসল ঘগসছ। ঘসখাসন বসস 
ঘমসয়কট কুরআন শরীফ পিকছল। আহমদ আবদুিাহ কগসয় োর ঘ াসল উসি 
বসসসছ। ঘমসয়কট এ টা আয়াে পযবন্ত পিা ঘশে  সর কুরআন বন্ধ  সর ঘরসখ 
আহমদ আবদুিাহস  বুস  জকিসয় ধসর হাসসে হাসসে আমাসদর ঘখােঁসজ 
এসসসছ। েেক্ষ্সণ আমার ঘমানাজাে হসয় কগসয়কছল। লকেফা আরবা ানও এসস 
কগসয়কছল। আমরা আহমদ আবদুিাহস  খুেঁজকছলাম। োস  ঘদসখ আমরাও োর 
কদস  একগসয় ঘগলাম। ঘস হাসসে হাসসে আমাস  লক্ষ্য  সর বলল, ‘আপকন 
কনশ্চয় এর মা? বাচ্চার ঘিহারায় আপনার এিসপ্রশন আসছ। নাম ক  বাচ্চার?’ 

‘আহমদ আবদুিাহ।’ 
আকম নাম বলসেই কেকন বলসলন, ‘িমৎ ার নাম। এ টা ছন্দ আসছ। 

ক ন্তু আপনার ঘছসল ঘো আমাস  ক ছুটা পকটসয় ঘফসলসছ। আকম কুরআন শরীফ 
পিকছলাম। ঘস ঘসাজা কগসয় আমার ঘ াসল উসি বসসসছ। ঘযন  ে দাকব,  ে 
বছসরর ঘিনা। ‘ 

আকম ঘহসস বললাম, ‘মাসয়র ঘিহারার সাসথ আপনার ঘিহারার খুব 
এ টা অকমল ঘনই। হয়সো মা-ই মসন  সর বসসসছ।’ 

‘ঘস বলল, ‘আমার ক ন্তু খুব ভাসলা লাগসছ। বাচ্চারা আমার খুব কপ্রয়। 
ঘদখুন, ঘস োর ভুল বুঝসে ঘপসরসছ। উশখুশ  রসছ আপনার ঘ াসল যাবার 
জসে। ক ন্তু ছািসে ইসে  রসছ না। আকম আর এ টু কনসয় থাক ।’ বসল বাচ্চার 
দু’গাসল দু’বার িুমু ঘখল। আবদুিাহরও ঘদখলাম আমার  াসছ আসার ঘিিা বন্ধ 
হসয় ঘগসছ। ঘমসয়কটর কদস  ঘস এ বার ঘিসয় োর বুস  মুখ গুেঁজল। ঘমসয়কট োস  
জকিসয় ধসর খুকশসে ঘযন আত্মহারা হসয় ঘগল। োরপর ঘথস  আহমদ 
আবদুিাহর সাসথ োর মহাখাকের হসয় ঘগল। ঘসও প্রায়ই এখাসন আসস। খুব ভক্ত 
মহান বুজুসগবর। ঘোমার আজস র  াকহনী শুনসল ঘো ঘস আরও পাগল হসয় 
যাসব।’ বলল ঘজাসসফাইন। 

‘নাম ক  ঘোমার বান্ধবীর? আসমকর ার ঘ াথায় থাস ন?’ কজসেস  রল 
আহমদ মুসা।  
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কজভ ঘ সট মুহূসেবর জসে ঘিাখ বুজল ঘোনা ঘজাসসফাইন। োরপর 
ঘহসস উিল। বলল, ‘ক  উত্তর ঘদব! সকেয, নাম কজসেস  রার  থা মসনই হয়কন। 
ঘদাে আমার এ ার নয়। উকনও আমার নাম কজসেস  সরনকন। উকন কজসেস 
 রসল আমারও মসন হসো। স্যকর।’ 

হাসল আহমদ মুসাও। বলল, ‘অবা  হওয়ার মসো  থা ঘশানাসল! 
দু’জসনর ঘক্ষ্সত্রই এ ই  াণ্ড  টল ক   সর?’ 

‘এর  ারণ আকম মসন  কর, আমরা এে দ্রুে অন্তরিংগ হসয় উকি ঘয, নাম 
কজসেস  রার পযবায়  খন ঘযন ঘপসছসন পসি যায়। আমাসদর যখন ঘদখা হসো, 
যেক্ষ্ণ আমরা এ সসঙ্গ থা োম, সবটা সময় আহমদ আবদুিাহস  কনসয় 
আমরা বযস্ত থা োম। কনকরকবকল অন্তরিংগ ঘ ান আসলািনা হয়কন।’ বলল 
ঘজাসসফাইন। 

‘এমনটাই  সটসছ ঘজাসসফাইন। ক ন্তু এটা মসন থা ার মসো  টনা। 
আজ নাম জানার এ টা সুসযাগ িসল ঘগল। আমার সাসথ ঘদখা হসল, নাসমর প্রশ্ন 
হয়সো উিসো। যা , িল আমরা সামসন এসগাই।’  

‘িল। এ কদন ঘদখা হসল কনশ্চয় আকম প্রথসমই োর নাম ঘজসন ঘনব।’ 
বলল ঘজাসসফাইন।  

োরা হােঁটসে লাগল আবু আইয়ুব আনসারী(রাঃ)-এর  বরগাসহর কদস ।  
 
 
 
ঘবলা বারটা।  
আহমদ মুসা অকফস ঘথস  ঘবরুল। উসিশ্য, আল-আলা পাহাসির 

কসনাগগ কদসনর ঘবলায় এ টু ভাসলা  সর ঘদখা। 
অকফস ঘথস  ঘবরুসেই ঘদখল, েঃ ঘশখ বাজ অকফসস আসসছ। ঘদখা 

হসেই বলল, ‘স্যার, এ সমসয় ঘয ঘবরুসলন?’  
আহমদ মুসা একদ -ওকদ  োক সয় ঘদখল, আসশ-পাসশ ঘ উ ঘনই। 

কসক উকরকটর ঘলা কট ঘবশ এ টু দূসর। বলল আহমদ মুসা, ‘আকম আল-আলা 
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পাহাসির কদস  এ টু যাকে। োঃ ইয়াসারসদর সাসথও ঘদখা  রসে পাকর। আো 
েঃ ঘশখ বাজ, আপকন আল-আলা পাহাসির কসনাগগ সম্পস ব ক ছ ুজাসনন? ওসদর 
ঘ উ এখাসন আসস ক ? ক িংবা ওসদর  াসরা সাসথ আমাসদর  াসরা জানাসশানা 
আসছ ক না?’ 

‘আকম ক ছ ু জাকন না, েসব আমাসদর ইকিকনয়ার কবোনী কযকন মারা 
ঘগসলন, োর  াছ ঘথস  শুসনকছ, কেকন এবিং ঐ কসনাগসগর কযকন প্রধান রাকব্ব, 
ঘেকভে ইয়াহুদ বাকলবন কবশ্বকবদযালসয় এ সাসথ কপএইিকে  সরসছন। 
কপএইিকে’র পর ঘেকভে ইয়াহুদ বাকলবন কবশ্বকবদযালসয়ই িা কর ঘপসয়কছসলন। 
আর কেকন ঘদসশ ঘফরার পর িা কর কনসয় িসল আসসন ইস্তাম্বুসল আমাসদর এই 
ইনকেকটউসট। সম্প্রকে ঘেকভে ইয়াহুদ ঐ কসনাগসগ প্রধান রাকব্বর দাকয়ত্ব কনসয় 
এসসসছন।’ বলল েঃ ঘশখ বাজ।  

শুসন ঘিাখ  পাসল েুলল আহমদ মুসা। ‘বাকলবন কবশ্বকবদযালসয়র এ জন 
করসািব অধযাপ  কসনাগসগর রাকব্ব হসয়সছন?’ অসন টা স্বগেঃ  সণ্ঠ আহমদ মুসা 
উচ্চারণ  রল  থাকট। এই সাসথ োর মসন জাগল অসন   থা। ঘেকভে ইয়াহুদ 
ক  আমাসদর এই গসবেণা প্রকেষ্ঠান এবিং োর এ টা সফল সৃকি উিন্ত স ল 
ধরসনর অস্ত্র-কবনাশী ‘ঘসােব’-এর কবরুসদ্ধ েিযসন্ত্রর কমশন কনসয়ই এখাসন 
এসসসছন? কেকনই ক  মূল বযকক্ত? মসন হয় না। বরিং োস  বযবহাসরর জসে আনা 
হসয়সছ বাকলবন কবশ্বকবদযালয় ঘথস । আমাসদর ইকিকনয়ার কবোনীর সহপািী 
বসলই ঘেকভে ইয়াহুদস  এখাসন আনা হসয় থা সে পাসর যাসে আমাসদর 
ইকিকনয়ার কবোনীর সাসথ পকরিসয়র সূত্র ধসর ইনকেকটউসটর গসবেণায় ও 
গসবেণাগাসর প্রসবশ  রার সুসযাগ োসদর হয়। আমাসদর ইকিকনয়ার কবোনীও 
োসদর হাসের পুেুল হসে িায়কন বসলই ক  োস  মরসে হসয়সছ! এখন োসদর 
পকর ল্পনা ক ? ঘ ান পসথ এসগাসে োরা? ইেযাকদ নানা প্রশ্ন, নানা  থা আহমদ 
মুসাস  অকস্থর  সর েুসলকছল। ঘস আনমনা হসয় পসিকছল ক ছুটা।  

েঃ ঘশখ বাজই আবার  থা বলল, ‘স্যার ক ছ ুভাবসছন?’ 
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আহমদ মুসা সকম্বে কফসর ঘপল। বলল, ‘না েঃ বাজ, ঘেমন ক ছ ুনা। 
আপনাস  ধেবাদ েঃ বাজ এ টা ভাসলা খবর ঘদয়ার জসে। এই েথযটা ক  
ঘজনাসরল োকহর োকর স  জাকনসয়কছসলন?’ 

‘না স্যার। আমার মসন পসিকন। আপকন প্রশ্ন  রার পর মসন পসিসছ 
আমার। আর এস  আকম ঘেমন গুরুত্বপূণব েথয বসল মসন  করকন।’ বলল েঃ 
বাজ।  

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ঘদখুন, আমাস  স্যার স্যার বলসবন না। 
আমরা এ  কবশ্বকবদযালসয় পিসল ঘবাধহয় সহপািী হোম। ভাই বলসে পাসরন।’ 

‘না স্যার, অকফসস এটা হয় না। বাইসর অবশ্যই ভাই বলব। ক ন্তু অকফস 
িলসব অকফসসর কনয়সম।’ বলল েঃ বাজ।  

আবার হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘কি  আসছ। ‘োইসরের 
মযাসনজসমন্ট’-এর উপযুক্ত  থাই আপকন বসলসছন। ধেবাদ। আপকন অকফসস 
যান, আকম আসকছ।’  

‘আসসালামু আলাইকুম’ বসল আহমদ মুসা  ুসর দােঁিাল।  
‘ঘজনাসরল োকহর োকর  স্যার আসসবন বসলসছন। উকন ঘযাগাসযাগ 

 রসল ক  বলব?’ কজোসা েঃ বাসজর।  
‘বলসবন, আকম োঃ ইয়াসারসদর ওকদস  ঘগকছ।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘ইসয়স স্যার’ বসল েঃ বাজও যাবার জসে  ুসর দােঁিাল।  
আহমদ মুসা গাকির কদস  হােঁটা শুরু  রল।  
েঃ ঘেকভে ইয়াহুদ সম্পস ব ঘজসন খুব খুকশ হসলা আহমদ মুসা। 

ইকিকনয়ার কবোনীসহ সব মৃেুয, সব কনসখােঁসজর ঘ ন্দ্র এই কসনাগগ এবিং হসে 
পাসর ঐ েঃ ঘেকভে ইয়াহুদ, এই কবশ্বাস দৃঢ় হসলা আহমদ মুসার। কদসনর ঘবলা 
কসনাগগস  এ টু ভাসলা  সর ঘদখা আরও জরুকর হসয় দােঁকিসয়সছ। োর সাসথ 
োঃ ইয়াসারসদর  াছ ঘথস  আরও ক ছ ুজানাও ঘযসে পাসর।  

গাকিসে উসি বসল আহমদ মুসা। গাকি িলসে শুরু  রল।  
আহমদ মুসা আল-আলা পাহাসি ঘপ েঁসছ গাকি ড্রাইভ  সর কসনাগসগর 

রাস্তার সামসন ঘপ েঁছল। 
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কসনাগগকট িারকদ  কদসয় ঘদয়াল ঘ রা। প্রািীসরর পাশ কদসয় পাথর 
কবছাসনা প্রাইসভট রাস্তা। এগুসলা আশপাসশর বাকিসে যাবার পথ। আহমদ মুসা 
গাকিসে  সর পাথর কবছাসনা পসথ বাকির িারকদ টা  ুসর আসসে িাইল। ক ন্তু 
পারল না। কসনাগসগর ঘপছনটায় খািা এ টা খাদ।  েটা গভীর ঘবাঝা ঘগল না। 
ঘছাট-বি নানা র ম গাছ-গাছিায় ভকেব। আহমদ মুসা কফসর এল বাকির সামসনর 
বি রাস্তায়। ঘমাটামুকট বাকির বাইসরটা ঘদখা হসয় ঘগসছ োর।  

গাকিসে উিল। গাকি োটব কদল।  সয়  গজ সামসনই রাস্তার োন পাসশ 
োঃ ইয়াসারসদর বাকি।  কির কদস  োক সয় আহমদ মুসা মসন  রল, আজ 
োক্তারসদর বাকি না-ই বা ঘগলাম। 

কবপরীে কদ  ঘথস  আসর টা গাকি আসকছল একদস । োঃ ইয়াসাসরর 
বাকির সামসন কগসয় মুসখামুকখ হসয় ঘগল দুই গাকি। 

পাশ  াটাবার জসে আহমদ মুসা গাকি বােঁ কদস   ুকরসয় কনকেল। ক ন্তু 
সামসনর গাকিটা ঘথসম ঘগল। গাকিটা থামসেই গাকি ঘথস  ঘবকরসয় এল োঃ 
ইয়াসার এবিং োঃ রাসাে।  

ওসদর ঘদসখ আহমদ মুসাও গাকি থাকমসয় কদসয়সছ।  
‘ক  বযাপার কমঃ খাসলদ, আমাসদর বাকির সামসন কদসয় আমাসদর পাশ 

 াকটসয় িসল যাসেন! গাকি  ুকরসয় কনন। আসগ আপকন ঢুকুন আমাসদর ঘগট কদসয়, 
ঘপছসন আমরা। পালাবার পথ ঘনই।’ বলল োঃ রাসাে।  

আহমদ মুসা  কির কদস  িাইল।  
আহমদ মুসা ক ছ ুবলার আসগ োঃ ইয়াসার বসল উিল, ‘কমঃ খাসলদ 

খা ান,  কির কদস  োক সয় লাভ ঘনই। ঘযসে আপকন পারসছন না। অেএব, 
সময়সক্ষ্পসণ ঘ ান লাভ ঘনই জনাব। আসুন।’  

আহমদ মুসা গাকি  ুকরসয় কনল।  
সাবাকেকনও বাকিসে। ঘস ঘবকরসয় এসসসছ।  
গাকি বারান্দায় ঘনসম এসস দােঁকিসয়সছ ঘস। আহমদ মুসার গাকি থামসল 

োর গাকির দরজা খুসল আহমদ মুসাস  স্বাগে জাকনসয় বলল, ‘ওসয়ল াম, 
আসুন স্যার।’ আহমদ মুসা গাকি ঘথস  নামল।  
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োঃ ইয়াসার ও োঃ রাসােও গাকি ঘথস  ঘনসম পসিসছ।  
‘আমাসদর ঘগসটই এভাসব ধরা পসি যাসবন, এমনটা ভাবসেই পাসরনকন 

স্যার, োই না মাকম্ম, েযাকে?’ হাসসে হাসসে বলল সাবাকেকন।  
‘কি  আসছ, স্যারস  ক  খাওয়াসব ঘদখ। আমরা স সলই ঘোমার ঘগে 

আজ।’ বলল োঃ ইয়াসার।  
‘থযােস েযাকে। মাকম্মর রান্না  রা খাবার কদসয় ঘহাে হওয়া  কিন নয়। 

ওসয়ল াম স লস । আসুন।’ বলল সাবাকেকন হাসসে হাসসে। সবাই বসল 
কগসয় ড্রইিংরুসম।  

সাবাকেকন ঘভেসর কগসয়কছল। এ টু পসর ঘবকরসয় এসস বলল, ‘েযাকে, 
কমঃ ইরগুন ইবান আসসছন। স্যাসরর সাসথ নাক  োস  পকরিয়  করসয় কদসে 
ঘিসয়কছসলন!’ সাবাকেকনর অস্বকস্ত ও অসন্তুকির ভাব। 

আহমদ মুসা োক সয়কছল োঃ ইয়াসাসরর কদস । সাবাকেকনর  থা 
ঘশানার সাসথ সাসথ োঃ ইয়াসাসরর মুসখর আসলা ঘযন হিাৎ দপ  সর কনসভ 
কগসয়কছল। ক ন্তু মুহূসেবর মসধযই কনসজস  সামসল কনল। েসব সাবাকেকনর  থার 
উত্তসর  থা বলসে োর ঘদকর হসলা। এ টু সময় কনসয় ঘস বলল, ‘েুকম োস  ক  
বসলকছসল ঘয কমঃ খাসলদ খা ান এসসসছন, না কেকন কজসেস  সরকছসলন?’ োঃ 
ইয়াসাসরর  সণ্ঠ  ে টা কবব্র্ে হওয়ার আসমজ।  

‘না েযাকে, আকম ক ছ ুবকলকন। উকনও কজসেস  সরনকন। মসন হসলা উকন 
জানসেন।  ারণ ঘসাজাসুকজ কেকন জাকনসয়সছন ঘয, কেকন আসসছন।’ বলল 
সাবাকেকন।  

পকরকস্থকে এ টু ঘবসুসরা হসয় উসিকছল। এটা  াকটসয় উিসেই একগসয় 
এসলা োঃ রাসাে। বলল, ‘কমঃ খাসলদ খা ান, কমঃ ইরগুন ইবান আমাসদর 
প্রকেসবশী। এখান ার কসনাগসগর এ জন সদস্য। োর সবসিসয় বি পকরিয় 
কেকন এ জন মুকিসযাদ্ধা। আমার মসন হয়, োর সাসথ পকরকিে হসয় আপকনও খুকশ 
হসবন।’  

‘আমারও োই মসন হয় রাসাে। এ জন ঘমহমান ঘপসয়কছলাম, দু’জন 
হসয় ঘগল। এটা আমাসদর ঘস ভাগযই।’ 
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হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আ কস্ম ো ভাসগযর  াজ। মানুসের হাে 
এর ওপর ঘনই। আমার আসার  থা কছল না এখাসন। ক ন্তু এসস ঘগকছ। ইরগুনও 
ঘসভাসবই আসসছন। োস  ওসয়ল াম।’  

ইরগুন ইবানস  মুসখ ওসয়ল াম জানাসলও আহমদ মুসার মসন নানা 
কিন্তার কভি। োর বুঝসে বাক  ঘনই ইরগুন ইবান ঘ । ঘস শত্রুপসক্ষ্র এ জন, এ 
বযাপাসর সসন্দহ ঘনই। ঘেকভে ইয়াহুসদর েরফ ঘথস ই ঘস আসসছ, যারা ঘসকদন 
োস  আক্রমণ  সরকছল ইরগুন ইবান োসদর গ্রুসপরই এ জন, এ বযাপাসরও 
ঘস কনকশ্চে। ক ন্তু ঘস কনকশ্চে হসে পারসছ না ঘস আসসছ ঘ ন? োস  কনছ  ঘদখার 
জসে ঘস অবশ্যই আসসছ না। োহসল ক  জসে আসসছ? এই শত্রুপক্ষ্ সম্পস ব 
আহমদ মুসারা ঘজসনসছ, োসে পকরষ্কার এরা আক্রমসণর নানা পন্থা বযবহার 
 সর। োরা এখাসন ঘলা  পািাসে ঘ ান ঘ  শল সাসথ কনসয়! 

তবি খানার দরজায় ন  হসলা। আহমদ মুসার কিন্তায় ঘছদ নামল। 
সাবাকেকন ঘভেসর িসল কগসয়কছল। ঘস ছুসট এসস দরজা খুসল কদল।  

দরজায় এ জন ঘলা  দােঁকিসয়।  
ঘখালা দরজায় সাবাকেকনর মুসখামুকখ হসেই ঘলা কট বলল, ‘আকম ইরগুন 

ইবান, ঘটকলসফান  সরকছলাম।’ 
স্বাগে জানাসনার মসো ঘ ান  থা না বসল সাবাকেকন দরজার পাসশ সসর 

দােঁকিসয় বলল, ‘আসুন ঘভেসর, সবাই আসছ।’ 
ইরগুন ইবান ঘভেসর প্রসবশ  রল।  
োঃ ইয়াসার ও োঃ রাসাে উসি দােঁকিসয় োস  স্বাগে জানাল। োঃ 

রাসাে বলল, ‘আমরা খুকশ হসয়কছ কমঃ ইবান আপকন আসায়।’ 
আহমদ মুসাও উসি দােঁকিসয়কছল।  
োঃ রাসাসের  থা ঘশে হসেই আহমদ মুসা ইরগুন ইবাসনর কদস  হাে 

বাকিসয় বলল, ‘আকম খাসলদ খা ান।’ 
ইরগুন ইবান হ্যান্েসশস র জসে আহমদ মুসার কদস  হাে বাকিসয় 

বলল, ‘খুকশ হলাম খাসলদ খা ান, আপনার সাসথ সাক্ষ্াসের সুসযাগ ঘপসয়।’ 
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বসল মুখ  ুকরসয় োঃ রাসাসের কদস  ঘিসয় বলল, ‘আকম অবশ্য না 
ো সেই এসস পসিকছ।’ 

‘আপকন প্রকেসবশী। আপকন ঘয ঘ ান সময় আসসে পাসরন। দাওয়াে বা 
অনুমকের প্রশ্ন এখাসন ঘনই।’ বলল োঃ রাসাে।  

ইরগুন ইবান হাে ঘটসন কনসয়সছ আহমদ মুসার হাে ঘথস । ক ন্তু োর 
আসগই ইরগুন ইবাসনর োন হাসের েজবনীর এ টা অস্বাভাকব  সাইসজর আিংকট 
আহমদ মুসার নজসর পসিসছ। আিংকটর পাথরটা কপরাকমে আ ৃকের। েসব 
কপরাকমসের ওপসরর শীেবটা সরু নয়, ফ্ল্যাট। সবসিসয় লক্ষ্ণীয় হসলা, পাথসরর 
কনসির ঘমটাকল  ঘবজটা। ঘযটার ওপর-কনসির প্রশস্তো ক ছুটা অস্বাভাকব । 
ক ছুটা অস্বাভাকব  এই আিংকটটা ঘিাসখ পিসেই োর মসন হসলা, এই ধরসনর 
আিংকট এর আসগ ঘ াথায় ঘযন ঘস ঘদসখসছ। হিাৎ োর মসন পিল, কফকলপাইসন 
এ  ঘমসয়র পািায় ঘস পসিকছল। ঘমসয়টা ক্ল-ুক্লযাি-ক্লযাসনর ঘগাসয়ন্দা  মবী কছল। 
ঘস এই ধরসনর আিংকটর পয়জন ও কপন কদসয় আহমদ মুসাস  হেযা  রসে 
কগসয়কছল।  

িমস  উিল আহমদ মুসা। এই আিংকট যকদ ঘসই আিংকটর মসো ক ছ ুহসয় 
থাস , োহসল ইরগুন ইবান োস  হেযার জসেই এখাসন এসসসছ।  

‘আকম কমঃ খাসলদ খা াসনর পাসশই বকস। গল্প ঘবকশ জমসব।’ বসল কমঃ 
ইরগুন ইবান আহমদ মুসার কদস  একগসয় এল।  

আহমদ মুসার দু’পাসশর দু’কট ঘসাফা ফােঁ া কছল। ঘস এসস আহমদ 
মুসার বাম পাসশর ঘসাফাটায় বসল।  

আহমদ মুসার বােঁ হাে ও ঘদসহর বাম পাশটা ইরগুন ইবাসনর োন হাসের 
আওোয় িসল এল। মসন মসন হাসল আহমদ মুসা।  

গল্প জসম উিল। ইরগুন ইবান হাে ঘনসি  থা বলসছ।  
আহমদ মুসার বাম হাে ঘসাফার হােসল।  
মাসঝ মাসঝ  থা বলার সময় ইরগুন ইবাসনর িলন্ত হাে আহমদ মুসার 

বাম হাসের আশপাশ  ুসর ঘবিাসে। 



বসফরাসসর আহ্বান  114 

 

আহমদ মুসা গসল্পর মসধয থা সলও ইরগুন ইবাসনর হােটাস  ঘস ফসলা 
 রসছ।  

 থার মাঝখাসন ইরগুন ইবান অ াি সাসয়ন্স বা হস্তসরখা কবোন কনসয় 
 থা েুলল এবিং ঘস বলল, জামবাকনসে এই সাবসজসের ওপর ঘলখাপিা  সরসছ।  

খুব ইন্টাসরকেিং সাবসজে।  
োঃ ইয়াসার প্রথসম হাে বাকিসয় কদল োর কদস । োরপর োঃ রাসাসের 

হাে ঘদখল ঘস।  
হস্তসরখা কবোন সম্পস ব ঘস  েটা জাসন ঘসটা কভন্ন  থা, েসব হস্তসরখা 

সম্পস ব োর োন ক ছুটা ঘয আসছ ো ঘবাঝা ঘগল। কবে হস্তসরখাকবসদর মসো 
 থা বসল োঃ ইয়াসার এবিং োঃ রাসাে দু’জনস ই িমৎ ৃে  সর ঘফসলসছ।  

িমৎ ৃে োঃ ইয়াসার বলল, ‘আপকন মুকিযুদ্ধ িিবা  সরসছন, ক ন্তু এ িিবা 
 রসে ঘগসলন ঘ ন?’ 

‘মুকিযুদ্ধ শকক্ত ও ঘ  শল কনভবর হসলও ভাসগযরও এ টা কদ  আসছ। 
প্রকেপসক্ষ্র হস্তসরখা সম্পস ব েথয সিংগ্রহ  সর োর শকক্ত ও দুববলো সম্পস ব 
জানা ঘযসে পাসর। কবজসয়র জসে এর গুরুত্ব আসছ।’   

বসল ইরগুন ইবান কফরল আহমদ মুসার কদস । বলল, ‘এবার কমঃ 
খাসলদ খা ান, আপনার পালা। ঘদকখ আপনার হাে।’ 

আহমদ মুসা হাে বাকিসয় কদসে কদসে বলল, ‘ ারও ভকবষ্যৎ বাণীর 
ওপর আকম কবশ্বাস  কর না। অ াি সাসয়ন্সও এ  ধরসনর ভকবষ্যৎ বাণী। েসব 
হােটা আপনাস  ঘদখসে কদকে এ  ারসণ ঘয, আপনাস  আমার হাে ঘদখার 
সুসযাগ ঘথস  বকিে  রসে িাই না।’ 

ইরগুন ইবান এ বার মুসখ হাকস ঘটসন িাণ্ডা ঘিাসখ আহমদ মুসার কদস  
োক সয় আহমদ মুসার হাে ঘদখার প্রকে মসনাসযাগ কদল।  

আহমদ মুসা লক্ষ্য  রল, ইরগুন ইবাসনর েজবনীর ঘসই আিংকটকট উসি 
ঘগসছ। এ পযবন্ত আিংকটর পাথর কদ টা কছল আিুসলর কপসি, ঘসটা এখন িসল ঘগসছ 
আিুসলর কবপরীে পাসশ।  
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সাবাকেকন ড্রইিংসয়র দরজায় এসস দােঁকিসয় বলল, ‘খাবার ঘটকবসল সব 
ঘরকে েযাকে, মাকম্ম।’ 

বলার পসরই হাে ঘদখার প্রকে োর নজর পিল। বলল, ‘বাহ, এখসনা 
হাে ঘদখ িলসছ নাক !’ 

বসল ঘস একগসয় এসস মাসয়র পাসশ ঘসাফায় বসল।  
হিাৎ আহমদ মুসার হাে ঘথস  মুখ েুলল ইরগুন ইবান। োর ঘিাসখ-

মুসখ উসেগ। বলল উসেগ ও আেিংস র সুসর, ‘কমঃ খাসলদ খা ান, আপনার হাে 
বলসছ আপকন মারা যাসেন, ঘসটা এখকন।’ 

বসলই ইরগুন ইবান আহমদ মুসার হাে ঘছসি কদসয় ক ছুটা উসি োন 
হাে কদসয় আহমদ মুসার বাম বাহু ঘিসপ ধরল এবিং বাম হাে কদসয় আহমদ মুসার 
োন হাে ধরসে ঘগল, ঘযন ঘস আহমদ মুসাস  সাহাযয  রসে যাসে, োস  
বােঁিাসে িাসে আসন্ন মৃেযুর হাে ঘথস ।  

ক ন্তু ইরগুন ইবাসনর বাম হাে আহমদ মুসার োন হাে পযবন্ত ঘপ েঁছার 
আসগই আহমদ মুসার োন হাসের এ টা প্রিন্ে  ুকে আধা-আকধ উসি দােঁিাসনা 
ইরগুন ইবাসনর বাম  াসনর ঘপছনটায় আ াে হানল। 

ইরগুন ইবাসনর োন হাে খসস ঘগসছ আহমদ মুসার বাম বাহু ঘথস । 
োর ঘদহটা টসল উসি পসি ঘগল ঘমসঝসে। 

আহমদ মুসা উসি দােঁিাল।  
ঘমসঝসে পসি কগসয়ই ইরগুন ইবান  সয় বার মাথা ঝােঁক সয় ঘসন্সটাস  

সকক্রয়  সর উসি দােঁিাবার ঘিিা  রকছল।  
আহমদ মুসা েেক্ষ্সণ পস ট ঘথস  করভলভার ঘবর  সরসছ। করভলভার 

ইরগুন ইবাসনর কদস  ো   সর বলল, ‘এ টু নিা-িিা  রসল মাথার খুকল 
উকিসয় ঘদব। বসলকছসলন না ঘয, আকম মারা যাকে। উসিা হসয় ঘগল বযাপারটা।’ 

বসল আহমদ মুসা োঃ ইয়াসারস  লক্ষ্য  সর বলল, ‘োক্তার ইয়াসার, 
আপকন ইরগুন ইবাসনর োন হাসের েজবনী ঘথস  আিংকট খুসল কনন।’ 

োঃ ইয়াসার, োঃ রাসাে ও সাবাকেকন মুহূসেব  সট যাওয়া এই  টনায় 
কবস্মসয় ঘযন ঘবাবা হসয় ঘগসছ। পাথসরর মসো বসস আসছ োরা।  
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আহমদ মুসা োঃ ইয়াসারস  আহবান জানাসল নসি উিল ঘস। ো াল 
ঘস এ বার োঃ রাসাসের কদস , আর এ বার আহমদ মুসার কদস । ক   রসব, 
ক   রসব না বুঝসে পারসছ না ঘস। 

ওকদস  প্রাথকম  আ কস্ম ো  াকটসয় উিার পর ইরগুন ইবাসনর 
ঘিহারায় এ টা মকরয়াভাব ফসুট উিল।  সিার  সণ্ঠ বলল ঘস, ‘ঘোমাস  ঘোমার 
আিরসণর জসে িরম মূলয কদসে হসব খাসলদ খা ান।’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ঘোমরা ক   রসে বাক  ঘরসখছ? ঘসকদন 
আল-আলা পাস ব ঘোমরা আমাস  মারসে ঘিিা  সরকছসল, আজ ঘোমার আিংকটর 
কবোক্ত কপন আমার শরীসর ঢুক সয় আমাস  মারসে ঘিিা  সরকছসল। ক  আর মূলয 
কদসে হসব আমাস ! দু’বার আমাস  মারার ঘিিা, আবারও ঘিিা  রসব, এই ঘো? 
আকম োর জসে প্রস্তুে আকছ। ক ন্তু ঘোমাস  এখন আমাস  হেযা ঘিিার অপরাসধ 
ধসর থানায় ঘদব।’ 

 থা ঘশে  সর আহমদ মুসা না োক সয়ই োঃ ইয়াসারস  উসিশ্য  সর 
বলল, ‘োক্তার ইয়াসার, আপকন দয়া  সর এর োন হাসের েজবনী ঘথস  আিংকটটা 
পাথসর িাপ না পসি এমন সাবধাসন খুসল কনন। আর োঃ রাসাে, আপকন আপনার 
বাগান ঘথস  ঘ ান গাসছর এ টা বি পাো কনসয় আসুন।’ 

এমকনসেই কবস্ময়-কবমূঢ় োক্তার পকরবার, ইরগুন ইবান োরপর খাসলদ 
খা াসনর  থা শুসন ঘযন আ াশ ঘথস  পিল। এ টা কবেয় োরা পকরষ্কার বুঝল, 
ইরগুন ইবানরাই ঘসকদন খাসলদ খা ানস  মারার ঘিিা  সরকছল। ক ন্তু আজ 
ক ভাসব ইরগুন ইবান আহমদ মুসাস  মারার ঘিিা  সরকছল, ঘসটা োরা বুঝল 
না। আিংকটর কবোক্ত কপসনর রহস্য োসদর  াসছ এখনও পকরষ্কার হয়কন।  

েবু খাসলদ খা াসনর আহবাসন োঃ ইয়াসার ও োঃ রাসাে দু’জসনই 
উসি দােঁিাল। োঃ ইয়াসার উসেগ ও কবব্র্ে র ঘিহারায় এসগাসলা ইরগুন ইবাসনর 
কদস । আর োঃ রাসাে গাকি বারান্দার ওপাসশর টব ঘথস  এ টা বি পাো 
আনার জসে ঘবকরসয় ঘগল।  
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আিংকট খুসল ঘনয়ার জসে োঃ ইয়াসার  াছা াকছ হসেই ইরগুন ইবান 
োর োন হাসের বুসিা আিুল কদসয় েজবনীর আিংকটর পাথসরর উপর িাপ কদসে 
ঘগল। 

বযাপারটা ঘিাখ এিাল না আহমদ মুসার। সিংসগ সিংসগই আহমদ মুসার 
কপস্তল গজবন  সর উিল। বুসলট কগসয় কবদ্ধ হসলা হাসের  কির ক ছ ুওপসর।  

কিৎ ার  সর উিল ইরগুন ইবান। োর েজবনী আিংকটর পাথর েশব 
 সরই সসর এল আ কস্ম  আ াসে। 

গুকল  সরই আহমদ মুসা বলল, ‘েুকম ঘযভাসব আছ ঘসভাসব থা , ঘয 
হাে ঘযখাসন আসছ, ঘসভাসবই থা সব। েুকম মরসে ঘিিা  সরকছসল, মরসে 
ঘোমাস  ঘদয়া হসব না।’ 

গুকলর শসব্দ িমস  উসি োঃ ইয়াসার কপকছসয় কগসয়কছল। সাবাকেকনও 
িমস  উসি  ােঁপসে শুরু  সরসছ। োঃ রাসাে ছুসট এসস  সর ঢুস সছ। োর হাসে 
এ টা বি পাো এবিং ঘিাসখ আেিং ।  সর ঢুস  ইরগুসনর রক্তাক্ত হাসের কদস  
ঘিাখ পিসেই ভীেণভাসব আেঁৎস  উিল ঘস। 

‘স্যকর আকম, এসব  টনার জসে’, বসল উিল আহমদ মুসা, ‘আসসল 
োর হাসে ঐ সময় গুকল  রা ছািা োস  আত্মহেযা ঘথস  বােঁিাবার আর ঘ ান 
পথ কছল না। আকম সব বলকছ োঃ ইয়াসার, আপকন আসগ োর হাসের আিংকট খুসল 
কনন।’ 

এবার োঃ ইয়াসার একগসয় কগসয় ইরগুন ইবাসনর আহে হাসের েজবনী 
ঘথস  সাবধাসন আিংকট খুসল কনল।  

‘এবার োক্তার ইয়াসার, আপকন োঃ রাসাসের হাসের পাোটার ঘবােঁটার 
মূল কশরায় আিংকটর পাথসরর শীেব অিংশ ঘিসপ ধরুন মাত্র ঘসস সন্ের জসে।’ বলল 
আহমদ মুসা।  

‘আো’ বসল োঃ ইয়াসার এসগাসলা োঃ রাসাসের হাসের পাোর 
কদস । োক্তার পকরবাসরর সবাই ঘিাখ ভরা উৎ ণ্ঠা কনসয় োক সয় আসছ পাোর 
কদস । োক্তার দম্পকে এখন বুঝসে পারসছ, পাোয় কবেকক্রয়া ঘদখসে িায় 
খাসলদ খা ান। 
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োরা কবস্মসয়র সাসথ ঘদখল, মাত্র কেন-িার ঘসস সন্ের মসধয কবরাট 
েরোজা পাোকট  াসলা রিং ধারণ  সর এ দম িুপসস ঘগল। এ ঘয অেযন্ত েীব্র্ 
ও ভয়িং র কবসের ফল! 

োরা ো াল আহমদ মুসার কদস । োসদর দৃকিসে ভয়, উসেগ ও কবমূঢ় 
ভাব। 

আহমদ মুসা বলল, ‘আমার হাে ঘদখার নাম  সর আগাম মৃেযুর খবর 
ঘ ােণা  সর োন হাে কদসয় ঘস আমার বাহু ঘিসপ ধসরকছল ঐ কবে আমার ঘদসহ 
ঢুক সয় আমাস  হেযার জসে। আকম মসর ঘগসল আপনার ধসর কনসেন আমার 
স্বাভাকব  মৃেযু হসয়সছ এবিং োস  বাহবা কদসেন মৃেযুর আগাম খবর কনখুেঁেভাসব 
বলার জসে।’ 

মৃেযুর পাণ্ডুরো োক্তার দম্পকের ঘিহারায়। 
আর অপার কবস্ময় ঘনসমসছ সাবাকেকনর ঘিাসখ-মুসখ। ঘস  কম্পে গলায় 

বলল, ‘আপকন ক   সর বুঝসলন ঘয, আিংকটর পাথসর ঐভাসব কবোক্ত কপন লু াসনা 
আসছ এবিং পাথরকট ঘদসহ ঘিসপ ধরসল কবোক্ত কপনকট ঘদসহ আ াে  রসব?’ 

‘আমরা এমন ভয়িং র পকরকস্থকেসে  খনও পকিকন, এমন কবস্ময় র সব 
দৃশ্য ঘিাসখ ঘদখব ঘ ানকদন ভাকবকন। ক ন্তু সাবাকেকনর প্রশ্ন আমাসদরও।’ বলল 
োঃ রাসাে।  

‘ওর সাসথ হ্যান্েসশ   রার সময় োর েজবনীর আিংকটর আ ার ঘদসখ 
আমার সসন্দহ হসয়কছল। ঘদখুন, আিংকটর ঘমটাকল  ঘবজটা অোে আিংকটর ঘিসয় 
কেগুণ প্রশস্ত। আসর টা কবেয় ঘদখুন, ঘমটাকল  ঘবজটা আিংকটর পাথরস  ঘিসপ 
ধসর ঘনই বরিং দৃশ্যমানভাসবই আলগা। এ দু’কট  ারসণ আকম সসন্দহ  কর ঘয, 
আিংকটকট এ টা মারণাস্ত্র। আিংকটর পাথর ক্প্রিং-এর ওপর বসাসনা আসছ, আর 
ক্প্রিং ঘথস  এ টা কবোক্ত কপন ঘসট  রা পাথসরর ঘভের কদসয়। িাসপ পাথরকট 
বসস ঘগসলই পাথর ঘথস  কপনকট ঘবকরসয় আসসব এবিং িাপ ঘদয়া বস্তুস  আ াে 
 রসব।’ আহমদ মুসা বলল। 

অপার কবস্ময় োক্তার পকরবাসরর স সলর ঘিাসখ-মুসখ। োঃ রাসােই 
আবার বসল উিল, ‘আমরাও আিংকটকট ঘদসখকছ, ক ন্তু সসন্দহ হয়কন। আিংকটর ঘ ান 
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অস্বাভাকব ো আমাসদর নজসর পসিকন। এর অথব আমরা অনুসকন্ধৎসু দৃকিসে ওটা 
ঘদকখকন। ক ন্তু আপকন ঘদসখসছন। ঘ ন?’ 

আহমদ মুসা গম্ভীর হসলা। অেসব ঘিসপ কগসয় সাদামাটা বযাখযা কহসসসব 
বলল, ‘গাসয় পসি দাওয়াে ঘনয়া, কবনা  ারসণ আমার সাসথ পকরকিে হবার োর 
আগ্রসহ োর প্রকে আমার সসন্দহ হসয়কছল। োছািা ঘসকদন আমার ওপর আক্রমণ 
হওয়ার পর আকম সে ব কছলাম ঘয, ঘসকদন বযথব হসলও োরা অে ঘ ান ঘ  শসল 
আমার ওপর আবার আক্রমণ িালাসে ঘিিা  রসব। এই  ারসণ ঘলা টার ওপসর 
সসন্দহ হওয়ায় আকম োর সবক ছুই অনুসকন্ধৎসার দৃকিসে ঘদসখকছ....।’    

আহমদ মুসার  থার মাঝখাসনই কিৎ ার  সর উিল সাবাকেকন, ‘স্যার, 
কমঃ ইবান োর গলার ক্রস  ামসি ধসর ঘদখুন পসি যাসে।’ 

আহমদ মুসা  সয়  মুহূসেবর জসে ইরগুন ইবাসনর কদ  ঘথস  দৃকি 
কফকরসয় োক সয়কছল োক্তার দম্পকের কদস । এরই সুসযাগ ইরগুন ইবান গ্রহণ 
 সরসছ।  

আহমদ মুসা মুখ কফকরসয় দ্রুে ইরগুন ইবাসনর কদস  এসগাসলা। মুখ 
ঘথস  ঘিন ধসর ঘটসন ঘবর  রল কযশুর মূকেব সম্বকলে ক্রসকট।  

ক ন্তু ইরগুন ইবাসনর ঘদহ েেক্ষ্সণ ঘনকেসয় পসি ঘগসছ ঘমসঝর ওপর। 
নাকি, ঘিাখ পরীক্ষ্া  সর ঘদখল, ঘস আর ইহজগসে ঘনই। 

হোশভাসব আহমদ মুসা কফরল োক্তার দম্পকের কদস । বলল, ‘ধরা 
পিার ঘিসয় ঘস মৃেযুস ই পছন্দ  সরসছ। আকম জীকবে রাখসে ঘিসয়কছলাম, 
পারলাম না।’ 

বসল আহমদ মুসা পাসশর ঘসাফায় ধপ  সর বসস পিল। ঘভের ঘথস  
মন োর কিৎ ার  সর উিল, অদৃশ্য শত্রুসদর খুব ঘভেসরর এ জনস  এস বাসর 
হাসের মুসিায় ঘপসয়ও হাসে রাখা ঘগল না। ওসদর পকরিয় জানার জসে খুব 
দর ার কছল এস ।  

ঘভেসরর এই অস্বকস্তস  িাপা কদসয় আহমদ মুসা বলল, ‘আমার আরও 
সাবধান হওয়া উকিে কছল।’ 
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‘এসো অস্বাভাকব  মৃেযু, এখন ক   রা যাসব? পুকলশ ঘো ঝাসমলা 
 রসব।’ বলল োঃ ইয়াসার।  

‘আমার সকেয এখন ভয়  রসছ।’ বলল োঃ রাসাে।  
‘আকম এসস সকেয আপনাসদর মহা ঝাসমলায় ঘফললাম। ক ন্তু পুকলসশর 

ভয় আপনাসদর  রসে হসব না।’ 
‘স্যকর, ঝাসমলার  থা বলকছ না। োছািা আমরাই ঘো আপনাস  

ঘেস কছলাম। আমরা বলকছ, এই উসেগজন  পকরকস্থকের  থা।’ বলল োঃ 
রাসাে।  

আহমদ মুসা েৎক্ষ্ণাৎ ঘ ান উত্তর না কদসয় ঘমাবাইল ঘবর  সর ঘ াথাও 
ঘটকলসফান  রল।  

ওপাসরর সিংসযাগ ঘপসয় ঘগসল ঘস সালাম কদসয় বসল উিল, ‘কমঃ োকহর 
োকর , আকম আল-আলা পাহাসি োঃ ইয়াসার দম্পকের বাসায়। দাওয়াে কছল। 
বাইসরর এ জন ঘলা  এসসকছল। সব পসর বলব। আকম আক্রান্ত হসয়কছলাম। 
ঘলা কট ধরা পিার পর আত্মহেযা  সরসছ। এখন এস  সকরসয় ঘফলা দর ার, 
োর বযাপাসর অনুসন্ধানও হওয়া উকিে।’   

ওপাসরর  থা শুসন ঘমাবাইল অফ  সর োঃ ইয়াসারসদর লক্ষ্য  সর 
বলল, ‘এখকন পুকলশ এসস লাশ কনসয় যাসব। আকম বাদী হসয় ঘ স  রসবা। 
আপনাসদর ঘ ান ঝাসমলা হসব না।  ালস  পকত্র ায় এ টা কনউজ প্র াশ হসব 
ঘয, আপনার বাকিসে দাওয়াসে আকম এসসকছলাম, ঘসও উপকস্থে দাওয়াসে 
হাকজর হসয়কছল। ঘস আমাস  হেযার জসে আক্রমণ  সর। এখন ইরগুন ইবাসনর 
বযাপাসর পুকলশী েদন্ত িলসছ।’   

‘ধেবাদ। ইরগুন ইবাসনর ঘলা রা ঝাসমলা  সর ক না, ঘসটা এ টা 
ভাবনার কবেয়।’ বলল োঃ ইয়াসার।  

‘োরা আপনাসদর ঝাসমলায় ঘফলসব না, বরিং োরা ঘিিা  রসব ইরগুন 
ইবাসনর ঘ ান পকরিয় পুকলশস  ঘযন না বসলন। আপনারা ওসদর জাকনসয় ঘদসবন, 
পুকলশস  ইরগুন ইবাসনর পকরিয় আপনারা ঘদনকন। পুকলশস  বলসবন, ঘস 
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আপনাসদর এ জন পযাসশন্ট। ক ন্তু ঘয কি ানায় ঘস পযাসশন্ট হসয়সছ, পুকলশ 
অনুসন্ধান  সর ঘসটাস  ভুয়া পাসব।’ আহমদ মুসা বলল।  

দুঃসখর মসধযও ঘহসস উিল োঃ ইয়াসার ও োঃ রাসাে দু’জসনই। বলল, 
‘ধেবাদ, মসন হসে সমাধান আমরা ঘপসয় ঘগকছ। আপনাস  অসন  ধেবাদ।’ 

 সয়  কমকনসটর মসধযই পুকলসশর এ টা গাকি এসস ঘপ েঁছল। গাকি ঘথস  
নামল সাদা ঘপাশা ধারী িার-পােঁি জন পুকলশ। 

গাকির শব্দ শুসনই বাইসর ঘবকরসয় কগসয়কছল োঃ ইয়াসার ও োঃ রাসাে।  
গাকি ঘথস ই পুকলশসদর এ জন কজসেস  রল োঃ ইয়াসারস  লক্ষ্য 

 সরই, ‘আপকন কনশ্চয় োঃ ইয়াসার। আমাসদর  রটায় কনসয় িলুন।’ 
োঃ ইয়াসার ও োঃ রাসাে পুকলশসদর কনসয় ড্রইিংরুসম প্রসবশ  রল।  
দু’জন পুকলশ ঘপছসন ঘপছসন এ টা ঘিিার কনসয় প্রসবশ  সরকছল।  
পুকলশসদর এ জন এ টা সুরেহাল করসপাটব তেকর  রল। অবস্থার 

 সয় টা ফসটাও েুলল পুকলশরা। োরপর এ জন কনসদবশ কদল লাশটা গাকিসে 
কনসে।  

দু’জন পুকলশ ঘিিাসর  সর লাশ কনসয় ঘবকরসয় ঘগল। োসদর সাসথ 
ঘবকরসয় ঘগল আরও দু’জন। অবকশি এ জন ঘবকরসয় যাবার আসগ আহমদ মুসার 
কদস  ঘিসয় বলল, ‘স্যার, আপকন বাসায় কফরসল  াউস  আমাসদর করিং কদসে 
বলসবন। আমরা ঘেটসমন্টটায় স্বাক্ষ্র  করসয় আনব।’ 

বসল ঘবকরসয় ঘগল পুকলশ অকফসারকট। 
পুকলশ অকফসারকট ঘবকরসয় ঘযসেই আহমদ মুসা বলল, ‘োঃ ইয়াসার, 

োঃ রাসাে, যা  সটকছল এখন আপনারা সব ভুসল যান। ঘ ান পক্ষ্ ঘ ান অসুকবধা 
 রসল আমাস  জানাসবন।’  

‘ধেবাদ।’ বলল োঃ ইয়াসার।  
‘স্যার, ক ছু মসন না  রসল আকম এ টা  থা বলসে িাই।’ বলল 

সাবাকেকন।  
‘ক ছ ুমসন  রার প্রশ্ন ঘ ন?’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘সািং াকে  যা  সট ঘগল, অবস্থার ওলট-পালট ঘযভাসব হসলা, আকম 
বলসে সাহস পাকে না কবেয়টাস  আপকন ক ভাসব ঘনসবন এই ঘভসব।’ বলল 
সাবাকেকন।  

‘আকম ঘো বসলকছ, যা ক ছু  সটসছ ো এখন এস বাসরই ভুসল ঘযসে 
হসব।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘ধেবাদ। োহসল আকম ঘয ‘ঘহাে’ কছলাম, ঘস  থা স্মরণ  করসয় কদসয় 
জানাকে, খাবার ঘটকবল তেকর হসয় আসছ।’ বলল সাবাকেকন কেধাজকিে  সণ্ঠ।  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘কি  সাবাকেকন, কি  এই সময় এই ধরসনর 
প্রস্তাব ঘবসুসরা হবারই  থা। ক ন্তু েুকম খাবার এই আমন্ত্রণ এখন না জানাসলও 
কনজ ঘথস ই আকম ঘখসে িাইোম।  ারণ, আকম িসল ঘগসল আগামী অন্তে  সয়  
 ন্টা খাবার ঘটকবসলর কদস  ঘ উ যাসব না। আকম ঘোমাসদর স সলর সাসথ ঘখসয় 
বাকিটাসে স্বাভাকব  অবস্থা কফকরসয় এসন বাসায় কফরসে িাই।’  

‘আপনাস  অসশে ধেবাদ। আপকন সাইস ালকজেও। কি  বসলসছন, 
অন্তে আজ আমরা ঘ উ খাবার ঘটকবসল ঘযসে পারোম না।’ আসবগজকিে ভাকর 
 সণ্ঠ বলল োঃ রাসাে।  

 থা ঘশে  সর এ টু ঘথসমই আবার বসল উিল, ‘িলুন, আমরা এ ট ু
ঘেশ হসয় খাবার ঘটকবসল যাই। এর মসধয  াসজর ঘলা রা ড্রইিংরুমটা পকরষ্কার 
 সর ঘফলসব।’ 

 থা ঘশে  সরই সাবাকেকনস  োঃ রাসাে বলল, ‘সাবাকেকন, ঘোমার 
বাথটা কমঃ খাসলদস  ঘদকখসয় দাও। আর েুকম ঘবকসসন মুখ ধুসয় কনসয় খাবার 
ঘটকবল কি -িা   সর নাও।’  

সবাই কগসয় বসল খাবার ঘটকবসল।  
সাবাকেকন ঘহাসের মসো খাবার ঘগাটা সময় েত্ত্বাবধান  াজটা  রল 

এবিং ঘখসলাও। োর মা োঃ রাসাে খাবার সময় আসলািনা শুরু  সরকছল  টনা 
সম্পস ব, ক ন্তু সাবাকেকন বােঁধা কদসয় থাকমসয় কদসয়সছ। বসলসছ, ‘ থা শুরু হসল 
 থাই িলসব, খাওয়া হসব না। আকম খাওয়া নি  রসে ঘদব না। খাওয়া ঘশে হসল 
আকম কনসজ  থা শুরু  সর ঘদব।’ 
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সকেয খাওয়া ঘশে হসল স লস  িা পকরসবশন  সর কনসজ োর িাসয় 
িুমু  কদসয় সাবাকেকন আহমদ মুসাস  লক্ষ্য  সর বলল, ‘স্যার, আপনার পুসরা 
পকরিয় আপকন ঘদনকন। আপনার ঘয পকরিয়, এ কট গসবেণা ইনকেকটউসটর 
আ কস্ম  পকরিাল , োর সাসথ প্র ৃে অবস্থার কমল পাওয়া যাসে না। আপনার 
ঘটকলসফাসনর পােঁি কমকনসটর মসধয পুকলশ এসস যায়, োরা এসস ঘ ান কজোসাবাদ 
ছািা লাশ কনসয় যায়, আপনাস  স্যার বসল সসম্বাধন  সর, পুকলশরা ঘেটসমন্ট 
স্বাক্ষ্র  রার জসে আপনার বাসায় ঘযসে িায়, এসসবর ঘ ানটাই আপনার 
 কথে পকরিসয়র সাসথ কমসল না। বরিং এসব ঘথস  মসন হয়, আপকন পুকলশ ক িংবা 
সর াসরর ঘ ান বি  েবা, না োর ঘিসয় আরও বি ক ছু।’ 

আহমদ মুসা ঘশে িুমু  কদসয়  াপটা কপকরসি ঘরসখ ঘহসস বলল, 
‘সাবাকেকন খুব বুকদ্ধমেী, বয়সসর েুলনায়।’ 

বসল থামল আহমদ মুসা। োর মুখ ঘথস  হাকসর ঘরশ ঘ সট কগসয় 
ঘসখাসন ফুসট উিল জমাট এ  গাম্ভীযব। বলল, ‘েুকম কি ই ধসরছ সাবাকেকন। 
েসব আকম পুকলশ ক িংবা সর াসরর ঘ উ নই। এর ঘবকশ আমার সম্পস ব আর ক ছু 
বলব না। প্রসঙ্গটা না বলা অবস্থায় থা  ঘ ান এ  ভকবষ্যসের জসে।’ 

উসি দােঁিাল আহমদ মুসা। বলল, ‘আকেসথয়োর জসে ধেবাদ এবিং 
যা ক ছ ুঅপ্রীকে র  সটসছ, োর জসে দুঃখ প্র াশ  রকছ।’ 

‘িলুন আপনাস  একগসয় কদসয় আকস।’ বলল সাবাকেকন।  
সবার  াছ ঘথস  কবদায় কনসয় আহমদ মুসা সাবাকেকনস  বলল, ‘ ি 

 রার দর ার ক ? এখন ঘো এ টু ঘরে ঘনসব।’ 
‘আসল  থা হসলা আমাসদর রাস্তার মাথার মাস বটটায় আকম যাব।’ বলল 

সাবাকেকন।  
সবাইস  গুে ইভকনিং জাকনসয় সাবাকেকনস  আসসে বসল ঘবকরসয় এল 

আহমদ মুসা।  
সাবাকেকনও ঘবকরসয় এল আহমদ মুসার কপছ ুকপছু।  
আহমদ মুসা গাকির ড্রাইকভিং কসসট উসি গাকি োটব কদল।  
সাবাকেকন োর পাসশর কসসট উসি বসসসছ।  
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গম্ভীর হসয় উসিসছ োর মুখ। আহমদ মুসার কদস  এ বার োক সয় 
বলল, ‘আমার মাস বসট যাবার  থা কমথযা স্যার। দুঃকখে, আকম কমথযা  থা 
বসলকছ।’ 

বসল থামল সাবাকেকন।  
আহমদ মুসা কবকস্মে হসয় সাবাকেকনর কদস  িাইল। োর মুখ ঘদসখ 

বুঝল, োর  থা ঘশে হয়কন। বলল আহমদ মুসা, ‘থামসল ঘ ন, বল।’  
‘স্যার, আকম  সয় টা  থা বলসে িাই। আমার মসন হসে, আমার 

েযাকে, মাকম্ম কবপসদ পসিসছ। আপকন যেটা সহজভাসব বলসছন  টনাটা কমসট 
যাসব, ো ঘবাধহয় হসব না।’ 

থামল সাবাকেকন। োর ঘিাসখ-মুসখ ভসয়র কিি।  
‘ঘ ন হসব না? বল।’ প্রশ্ন  রল আহমদ মুসা সাবাকেকনস ।  
‘স্যার, ইরগুন ইবান আসার মসধয  াকহনী আসছ। েযাকে, মাকম্ম সম্ভবে 

ভসয় ঘসটা প্র াশ  সরনকন।’ বলল সাবাকেকন।  
আহমদ মুসার ঔৎসু য ঘবসি ঘগল। প্রশ্ন  রল সাবাকেকনস , ‘ াকহনীটা 

ক ?’ 
‘েযাকে মাকম্মস  এ কদন এ াসন্ত  াকহনীটা বলকছসলন। ঘসটা হসলা, 

কসনাগসগর প্রধান ঘেকভে ইয়াহুদ আমার আব্বাস  বসলসছন আপনাস  এ কদন 
দাওয়াে কদসয় আনার জসে। ঘস সময় ইরগুন ইবানস  কসনাগগ ঘথস  োর সাসথ 
পকরিয়  করসয় কদসে হসব। েযাকের  াসছ এমন প্রস্তাব ঘ ান  ারসণ ভাসলা 
লাসগকন। কেকন কবেয়টা এিাবার জসে বসলকছসলন ঘয, আপকন ঘেমন পকরকিে 
নন। এটা কেকন ভাসলা মসন  সরসছন। েখন ঘেকভে ইয়াহুদ হুমক  কদসয় বসলসছ 
ঘয, েযাকেস  এটা  রসে হসব, কেেীয়বার ঘযন ‘না’ শব্দ না বলা হয়। আসরা বসল, 
‘স্মাথবা’ নাসম এ কট ঘমসয় আপনার বযাপাসর েযাকের সাসথ ঘযাগাসযাগ  রসব। 
কেকন আরও হুমক  ঘদন ঘয, এ কবেয়টা যকদ খাসলদ খা ানস  আসগ জানাসনা হয়, 
যকদ িযানটা বযথব হয়, োহসল এর ঘয ফল েযাকেস  ঘভাগ  রসে হসব ো েযাকে 
 ল্পনাও  রসে পারসব না।’ 
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থামল সাবাকেকন মুহূেব  াসলর জসে। োরপর আবার বসল উিল, ‘আকম 
মসন  কর, আপনার কবরুসদ্ধ এটা গভীর েিযন্ত্র এবিং আমার েযাকে, মাকম্মও এখন 
খুব কবপসদ।  ারণ, োসদর িযান বযথব হসয়সছ। এেসব  থা মাকম্ম, েযাকে 
আপনাস  বসলকন। আকম এটা বলার জসেই এসসকছ।’  

‘ধেবাদ সাবাকেকন। কবেয়টা উসেসগর, ওরা না  রসে পাসর এমন ক ছ ু
ঘনই। ক ন্তু  াল পকত্র ায় ঘদখা যাসব, যা  সটসছ, োসে ঘোমার মাকম্ম-েযাকের 
ঘ ান হাে কছল না এবিং োরা ইরগুন ইবাসনর প্র ৃে পকরিয় পুকলসশর  াসছ 
ঘগাপন  সরসছন, এজসে আশু টাসগবট হওয়া ঘথস  োরা ঘবেঁসি যাসবন। প্রধান 
টাসগবট এখন আকম। সুেরািং, োসদর আশু নজর আমার ওপরই পিসব। ভয় ঘনই 
ঘোমাসদর। এ টা  থা ঘোমাস  আরও বকল, কসনাগসগর ওপর এখন পুকলসশর 
সাববক্ষ্কণ  নজর থা সব। ঘোমাসদর ক্ষ্কে  রার সুসযাগ োরা পাসব না।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘ধেবাদ স্যার। আমার এ টা ঘ  েুহল আসছ।’ সাবাকেকন বলল।  
‘বল।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘আপনার ওপর এই আক্রমণ ঘ ন? আপনাস  োরা হেযা  রসে িাসে 

ঘ ন?’ সাবাকেকন বলল।  
‘ওসদর দুরকভসকন্ধ  াযব রী  রার পসথ ওরা আমাস  বােঁধা মসন  রসছ, 

এমন ক ছ ুহসে পাসর।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘দুরকভসকন্ধটা ক ?’ কজোসা সাবাকেকনর। 
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘েুকম এখনও ঘছাট। সব প্রশ্ন  রসে ঘনই, 

সব ক ছ ুজানসে ঘনই।’ 
‘সব প্রশ্ন  রসে ঘনই, সব ক ছ ুজানসে ঘনই, এটা কি  আসছ। ক ন্তু আকম 

ঘছাট- এ থা কি  নয়। আমার বয়স ঊকনশ, পূণব এ জন নাগকর  এখন আকম। 
আর প্রিরু ঘগাসয়ন্দা বই আকম পসিকছ। আকম এসব কবেয় অসন  বুকঝ। জাসনন, 
ঘসকদন আমাসদর এ  প্রসফসর আমাস  বসলসছ আকম ঘগাসয়ন্দা কহসসসব  াজ 
 রসবা ক না। আকম ক   াজ কজসেস  রসল ঘস বলল, খুবই এ টা সহজ  াজ। 
ঘোমার বাকি ঘো ঘরাসমলী দুসগবর পাসশই। ঘরাসমলী দুসগবর পকশ্চম পাসশ এ টা 
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করসািব ইনকেকটউট আসছ। ঐ ইনকেকটউসট পােঁিজন কবোনী আসছন, োসদর বাসা 
ইস্তামু্বসলর ঘ াথায় ঘ াথায় ো খুেঁসজ ঘবর  রসে হসব। এ  এ কট বাকি খুেঁসজ 
ঘদয়ার জসে এ  হাজার েলার  সর পাসব। ঘদখুন  ে বি অফার!’ থামল 
সাবাকেকন।  

খুব হাল া স্বসর  থা বলকছল সাবাকেকন। ক ন্তু সাবাকেকনর ঘদয়া েথয 
শ্বাসরুদ্ধ র হসয় উসিকছল আহমদ মুসার জসে। োর ঘগাটা ঘদসহ ঘখসল ঘগল 
গরম িািসলযর এ  কশহরণ। েিযন্ত্র ারী সন্ত্রাসীরা কবোনীসদর বাকি সন্ধান 
 রসছ, এটা খুব বি এ টা  টনা, উসেগজন  খবর। প্রসফসসরর ঘদয়া অফার 
কনসয় সাবাকেকন ক   রল, ঘশে পযবন্ত বযাপারটা ঘ ান কদস  গকিসয়সছ- ো জানার 
জসে উদগ্রীব হসয় উসিকছল ঘস। ক ন্তু হিাৎ ঘথসম যায় সাবাকেকন।  

‘অফাসরর ক  হল সাবাকেকন? েুকম গ্রহণ  সরছ?’ বলল আহমদ মুসা।  
‘টা ার অফারটা ভাসলা স্যার, ক ন্তু  াজটা আমার পছন্দ হয়কন।  ারও 

বাকি খুেঁসজ ঘবর  রার মসধয ঘ ান কিল বা ঘ ান ঘগাসয়ন্দা ঘযাগযোর প্রসয়াজন 
আসছ বসল আমার মসন হয়কন। গসবেণাগাসর ঘগসলই ঘো োসদর বাসয়াোটা, 
োসদর কি ানা উদ্ধার  রা যায়। ক িংবা োসদর অনুসরণ  রসলও ো জানা ঘযসে 
পাসর। এসব  থা েুসল আকম বসলকছলাম,  াজটা আমার পছন্দ নয়।’ থামল 
সাবাকেকন।  

‘োরপর?’ আহমদ মুসার কজোসা।  
‘োরপর স্যার বলসলন, পছন্দ হসব। কিল আসছ। ঐ গসবেণা 

ইনকেকটউসট  ারও পসক্ষ্ই ঘঢা া সম্ভব নয়। োছািা ওসদর ঘ ান বাসয়াোটা 
অকফসস পাওয়া যাসব না, এটাও কনকশ্চে। আর োরা বাকিসে যাোয়াে  সরন 
সামকর  ঘহকল প্টাসর। সপ্তাসহ োরা এ কদন বাকিসে যান। ক ন্তু যাওয়ার ঘ ান 
কদন, ক্ষ্ণ কি  ঘনই। অেএব, োসদর বাকি খুেঁসজ ঘবর  রার মসধয কবরাট কিল 
আসছ। আকম বললাম, কিল আসছ বুঝা ঘগল। েসব গসবেণা  েৃবপক্ষ্ কবোনীসদর 
কি ানা প্রসয়াজসনই আিাল  রসে িাসেন। ক ন্তু আপনারা কি ানা ঘ ন িাসেন, 
আকম বুঝসে পারকছ না। স্যার বলসলন, এসব কনসয় ঘোমার  াজ ঘনই। ঘোমাস  
এ টা দাকয়ত্ব ঘদয়া হসে, ঘসটা েুকম  রসব। আকম বললাম, মন না িাইসল ঘস 
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 াজ  রা যায় না স্যার। এ জসেই উসিশ্যটা জানসে িাকেলাম। স্যার বলসলন, 
ঘদখ, ঘোমাস  এখন ঘসটা বলা যাসব না। ক ন্তু  াজটা মহৎ। মসন ঘরখ, 
কবোনীরা মহাক্ষ্কে র  াসজও জকিে থাস । ঘস  াজ ঘথস  োসদর কবরে 
রাখাও মানবজাকের জসে প্রসয়াজন। স্যাসরর  থা আমার ভাসলা লাগল। 
বললাম, আমাস  ক   রসে হসব জানাসল আকম  াজটা  রসেও পাকর। কেকন 
বলসলন, ঘরাসমলী দুসগব ঘোমার কনয়কমে যাওয়ার অসভযস  রসে হসব, ঘযমন 
উই এসন্ে অসনস ই ঘসখাসন যায়। এভাসব ওখান ার দাকয়ত্বরে ক ছ ু ঘসনা 
অকফসাসরর সাসথ ঘোমার পকরকিে হসে হসব। েুকম মুসকলম নাম ‘সাসয়মা 
সাবাকেকন’ কহসসসব োসদর  াসছ পকরকিে হসব। ঘরাসমলী দুসগবর সবব পকশ্চসমর 
সবববৃহৎ টাওয়াসরর ঘগািায় ঘহকল প্টার লযাকন্েিং  রার মসো এ টা জায়গায় 
সপ্তাসহ পােঁি কদন পােঁিটা ঘহকল প্টার লযান্ে  সর। ঘোমার টাসগবট হসব 
ঘহকল প্টাসরর দশ গসজর মসধয ঘপ েঁছা। ঘোমাস  এ টা কপস্তল ঘদয়া হসব। োসে 
থা সব রাবার বুসলট। অলসক্ষ্য ঘোমাস  কপস্তল ঘথস  রাবার বুসলট ছুেঁিসে হসব 
ঘহকল প্টাসরর গাসয়। এ  সপ্তাসহ সব ঘহকল প্টাসর বুসলট ছুেঁিসে পারসব না। 
কভন্ন কভন্ন কবোনীস  বহন ারী পােঁিটা ঘহকল প্টাসরর জসে ঘোমাস  পােঁি সপ্তাহ 
বা োর ঘিসয় ঘবকশ সময় বযয়  রসে হসে পাসর। বযস, এটকুুই ঘোমার দাকয়ত্ব। 
আকম বললাম, কপস্তসলর শসব্দ ঘো কবেয়টা সবার ঘিাসখ পসি যাসব। স্যার 
বলসলন, কপস্তসলর এ টকুুও শব্দ হসব না।  াজটা আমার  াসছ ইন্টাসরকেিং মসন 
হসয়সছ। আকম  াজটা গ্রহণ  সরকছ এই জসে ঘয, ঘ ান খারাপ  াজ হয়সো এর 
োরা বন্ধ হসব।’ থামল সাবাকেকন।  

আহমদ মুসা ভাবকছল। বলল, ‘ঘোমার দাকয়ত্ব কছল কবোনীসদর বাকি 
খুেঁসজ ঘদয়া, ঘহকল প্টাসর রাবার বুসলট ছুেঁসিই ঘস দাকয়ত্ব পালন হয় ক   সর?’ 

হাসল সাবাকেকন। বলল, ‘আকম স্যারস  এ প্রশ্ন কজসেস  সরকছলাম। 
স্যার বসলকছসলন, রাবার বুসলট কগসয় ঘহকল প্টাসরর গাসয় এ টা কজকনস ঘপে 
 সর ঘদসব, ওটাই আমাসদর কবোনীসদর বাকি ঘদকখসয় ঘদসব।’   

আহমদ মুসার কিন্তায় িলসছ ঘোলপাি। ওসদর েিযন্ত্র, েিযসন্ত্রর লক্ষ্য 
সবক ছুই আহমদ মুসার  াসছ পকরষ্কার। ওরা এবার কবোনীসদরই সকরসয় কদসে 
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িায়। সাবাকেকনস  এ  াসজর জসে ঘ ন বাছাই  সরসছ, ঘসটাও বুঝসে পারসছ 
ঘস। ক ন্তু সাবাকেকন ক  ঘসটা জাসন?  

‘সাবাকেকন, এ  কিন  াসজর জসে ওরা ঘোমার মসো এ জন নেুনস  
বাছাই  রল ঘ ন?’ প্রশ্ন  রল আহমদ মুসা।  

হাসল সাবাকেকন। বলল, ‘স্যার, এ প্রশ্নও োসদর আকম কজসেস 
 সরকছলাম। উত্তসর প্রসফসর স্যার বসলকছসলন, েুকম ঐ এলা ার ঘমসয়। ঘোমার 
ঘিহারা েুক বসদর মসো, ক ন্তু ঘোমার মসো সুন্দরী োসদর মসধয খুব ঘবকশ ঘনই। 
েুকম কবশ্বকবদযালসয়র ছাত্রী। ছাত্র-ছাত্রীসদর অবাধ গকেস  সবাই এ টু ঘমসন ঘনয় 
এবিং সববসশে কবেয় হসলা, েুকম আমার ইহুকদ  কমউকনকটর ঘমসয়, ঘসজসে ঘোমার 
ওপর আস্থা রাখা যায়।’ 

‘উকন কি ই বসলসছন। েুকম ক   াজ শুরু  সর কদসয়ছ?’ কজোসা 
আহমদ মুসার।  

‘এ কদন দুসগবর ঘভেরটা  ুসর এসসকছ। শুনলাম ঘয, দুসগবর আসশ-
পাসশই আপনার অকফস। আপনার সাহাযয িাইব ভাবকছ। যেটা আপনাস  
বুসঝকছ, এটা আপনার বােঁ হাসেরও  াজ নয়।’  

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘বসলা, ঘ ান দর ার হসল, আকম অবশ্যই 
সাহাযয  রব। আো, ঘোমার ঘসই প্রসফসর স্যার ঘ ান কবভাসগর, ক  নাম? 
ভদ্রসলা  ঘবাধহয় অোয়  াজ, ক্ষ্কে র গসবেণাও ঘদখসে পাসরন না?’ 

‘োই স্যার। োর নাম আলী আহসান ঘবগকভি। কেকন বসকনয়া ঘথস  
এসস এখাসন ঘসসটল  সরসছন।’ 

‘মুসকলম নাম ঘদখকছ। কেকন ঘো ইহুকদ।’ 
‘ঘ ন, অসন  ইহুকদর এমন মুসকলম নাম আসছ। আকম োস  ঘো 

মুসলমানই মসন  রোম। কবশ্বকবদযালসয়র ক ছ ু দূসর এ টা কসনাগগ আসছ। 
কসনাগসগর এ টা বাকেব  অনুষ্ঠাসন আকম কগসয়কছলাম। ঘসখাসন োর সাসথ আমার 
নেুন  সর পকরিয় হসলা। ঘদখলাম ঘয, কেকন ইহুকদ।’  

‘ধেবাদ সাসয়মা সাবাকেকন, অসন   থা হসলা।’ বলল আহমদ মুসা।  
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ঘহসস উিল সাবাকেকন। বলল, ‘স্যার, ও নামসো আমার ঐ দুসগবর 
জসে।’ 

 থা ঘশে  সরই আবার বসল উিল সাবাকেকন, ‘স্যার, আমাস  এখাসনই 
নাকমসয় কদন। এসসকছ যখন, মাস বটটা  ুসরই যাই।’ 

আহমদ মুসা গাকি থামাল।  
গাকি ঘথস  নামার আসগ সাবাকেকন এ টা ঘনম ােব আহমদ মুসার কদস  

একগসয় কদসয় বলল, ‘স্যার, আমার ঘনম ােবটা। আমার ঘটকলসফান নাম্বার এসে 
আসছ। আপনার এ টা ঘমাবাইল নাম্বার ঘো ঘসকদন আমাস  কদসয়কছসলন। আকম 
কবরক্ত  রসল ক ছ ুমসন  রসবন না স্যার। স্যার, অসন  ধেবাদ আপনাস । 
আপনার সাসথর মুহূেবগুসলা অকবস্মরণীয়, কি  আপনার মসোই।’ বসল হাসসে 
হাসসে ঘনসম পিল সাবাকেকন।  

‘গুে ইভকনিং সাবাকেকন।’ বলল আহমদ মুসা।  
সাবাকেকন ঘনসম দােঁকিসয় হাে নািল কবদায় জানাসে।  
আহমদ মুসাও োর কদস  হাে ঘনসি গাকি োটব কদল। 
 

 
 
 



বসফরাসসর আহ্বান  130 

 

৬ 
 থা বলকছল ঘজনাসরল োকহর োকর , ‘...আিাহর হাজার ঘশা র। 

কেকন আমাসদর সাহাযয  সরসছন। ক ন্তু আমরা উকেগ্ন খাসলদ খা ান, ইসোমসধযই 
খুব অল্প সমসয়র বযবধাসন আপনার জীবসনর ওপর দু’কট ভয়াবহ ধরসনর হামলা 
হসলা। আকম ভাবকছ, আমরা যসথি সাবধান ক না। আপনাস  উপযুক্ত সহসযাকগো 
আমরা কদকে ক না। ঘপ্রকসসেন্ট এবিং প্রধানমন্ত্রী দু’জসনই উকেগ্ন। োরা ঘগাটা 
পকরকস্থকে করকভউ  রসে বসলসছন।’  

 থা হকেল ইনকেকটউসটর অকফসস বসস।  
আহমদ মুসা ছািাও এখাসন আরও হাকজর আসছ েুরসস্কর অভযন্তরীণ 

কনরাপত্তা প্রধান হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল এবিং ওআইকস’র ঘসসক্রটাকর 
ঘজনাসরল েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন আবু বা র।  

ঘজনাসরল োকহসরর  থা ঘশে হসেই হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল 
বলল, ‘ঘজনাসরল োকহর কি  বসলসছন। ঘপ্রকসসেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী দু’জনই উকেগ্ন। 
অসহেু  ঘযন োস  ঝুেঁক র মসধয ঘফলা না হয়, োরা বসলসছন।’   

‘আমারও ঘসই  থা। আমাসদর সে বোর সাসথ এসগাসে হসব। খাসলদ 
খা াসনর প্রকে আমাসদর কবরাট দাকয়ত্ব আসছ। োর কনরাপত্তার কবেয়টা আমাসদর 
প্রথম কবসবিয।’ বলল েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন আবু বা র।  

‘আকম দুঃকখে, আকম ঘভসবকছলাম এখন আমাসদর ক   রসে হসব এ 
কনসয় আসলািনা হসব, ক ন্তু আসলািনা হসে অেীে কনসয়, ঘ ান বযকক্তর কনরাপত্তা 
কনসয়। আকম মসন  কর, এমন সব আসলািনা  রার সময় এটা নয়। সাবধান হওয়া 
ক িংবা ঝুেঁক  ঘনয়ার ঘ ান মাত্রা কনকদবি  রা সম্ভব নয়। অকে সাবধান হওয়ার 
পসরও অ টন  সট যায়। আর ঝুেঁক  না কনসয় ঘ ান লিাইসয় নামা সম্ভব নয়। আকম 
মসন  কর, আমাসদর যেটা সাবধান হওয়া সম্ভব, েেটা সাবধান আমরা আকছ।’ 
কবনীে  সণ্ঠ, ক ন্তু দৃঢ় উচ্চারসণ বলল আহমদ মুসা।  
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‘আপকন কি ই বসলসছন জনাব খাসলদ খা ান। ক ন্তু বি দু’কট  টনা 
আমাসদর উকেগ্ন  সরসছ, যার এ কটসে আপকন মারাত্ম  আহে হসয়সছন, 
অেকটসে বলা যায় মৃেযু আপনাস  ছুেঁসয় ঘগসছ। এ জসেই সবাই ভাবসছন, আরও 
সাবধান হওয়ার প্রসয়াজন আসছ।’ হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল বলল।  

‘আকম মসন  কর, অকফসসর জসে ঘয সাবধানী বযবস্থা ঘনয়া হসয়সছ, ো 
যসথি। আর আকম ঘযভাসব িলাসফরা  রকছ, ঘসভাসবই িলাসফরা  রসে িাই। 
সাবধানোর নাসম আমার ঘপছসন যকদ প্রহরী ঘদয়া হয়, োহসল ঘয লসক্ষ্য ঘপ েঁছসে 
িাই, ো পারসবা না...।’ 

আহমদ মুসার  থার মাঝখাসন  থা বসল উিল হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা 
 ামাল, ‘অোসে, অলসক্ষ্য প্রহরীরা যকদ আপনাস  অনুসরণ  সর আর ওসদর 
নজসর যকদ না পসি োহসল ক্ষ্কে ক ?’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘প্রথমবার হয়সো ওরা বুঝসে পারসব না। 
ক ন্তু যখন োরা ঘদখসব, আমার কবপদ াসল ঘপছন ঘথস , পাশ ঘথস  ঘলা জনরা 
ঘযসয় হাকজর হসয়সছ, োহসল ওসদর জানা হসয় যাসব ঘয, আমার আসশ-পাসশ, 
ঘপছসন ঘলা  থাস ।’ 

‘োহসল আপনার কনরাপত্তার কদ টা ঘদখার উপায় ক , যা সবাই 
িাসেন।’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

‘ঘদখুন, ওরা ঘয কবেসয়র জসে উসেগ প্র াশ  রসছন, ঘসটা আসসল 
আনসন্দর। আমার ওপর ওসদর দু’বাসরর আক্রমণ প্রমাণ  সরসছ, আমরা সকি  
পসথ িলকছ। ঐ হামলা আরও প্রমাণ  সরসছ, োসদর পকরিয় আমাসদর  াসছ 
প্র াশ হসয় পসিসছ বসল োরা ভীে হসয় পসিসছ। োসদর ভয় যে বািসব, োসদর 
মকরয়াভাব েে বািসব। আকম িাই, োরা আক্রমসণ আসু । োসদর পকরিয় ঘবকশ 
ঘবকশ সামসন আসু , োরপর সুসযাগ হসব আমাসদর আক্রমসণর। সুেরািং উসেগ 
নয়, এ পযবন্ত যা  সটসছ, োর জসে আমাসদর আনন্দ প্র াশ  রা উকিে।’ আহমদ 
মুসা বলল।  
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‘ধেবাদ কমঃ খাসলদ খা ান। আপকন কি  বসলসছন। এটাই সাফসলযর 
পথ। এটাও আকম মসন  কর। ক ন্তু এই সাসথ স্বী ার  রসে হসব, এটা সািং াকে  
ঝুেঁক পূণব। এটা কনসয়ই আমরা ভাবকছ।’ হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল।  

‘এই ঝুেঁক  ঘনয়ার কব ল্প ঘনই জনাব। দু’কট বি  টনা  টার পর, ওসদর 
পকরিয়-পকর ল্পনার এ টা দরজা আমার সামসন খুসল ঘগসছ। এটা আিাহর 
সাহাযয। এ সাহাযয োসদরস ই  রা হয় যারা অগ্রসর হয়, ঝুেঁক  কনসে রাকজ হয়।’ 
আহমদ মুসা বলল।  

‘ক ন্তু আপকন শুধু সাফসলযর  থা ভাবসছন, কনসজর কনরাপত্তার  থা 
ভাবসছন না।’ বলল হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল।  

‘ওটা ভাবার দাকয়ত্ব আিাহর। আমার ঈমান হসলা, আিাহ যখন আমার 
জীবন-মৃেযুর ফায়সালা কনকদবি  সর ঘরসখসছন, েখন োর আসগ মৃেযু হসব না। 
অেএব, এ কনসয় কিন্তার ক ছ ুঘনই।  ারণ, কিন্তা  সর, সাবধান হসয় মৃেযু ঘি াসনা 
যাসব না।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আলহামদুকলিাহ্। আিাহর অসশে শু করয়া ঘয, আিাহ আপনাস  
এমন সাহস ও কবশ্বাসসর ঘে কফ  কদসয়সছন। এমন  থা বলার ঘলা  আমাসদর 
মসধয প্রিরু আসছ। ক ন্তু এমন  থার ওপর আপনার মসো আমল  রার ঘলা  খুব 
 ম আসছ।’ বলল ওআইকস’র ঘসসক্রটাকর ঘজনাসরল েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন 
আবু বা র। আসবগরুদ্ধ োর  ণ্ঠ।  

‘মুহোরাম েঃ ওমর সাসহব যা বসলসছন, োরপর আর ক ছ ুবলার থাস  
না। অসন  ধেবাদ খাসলদ খা ান আপনাস । এ টা  থা, ওসদর পকরিয়, 
পকর ল্পনা সম্পস ব আমরা  েটুকু ঘজসনকছ?’ বলল হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা 
 ামাল।  

‘ওসদর ক ছু বযকক্তস  কিকিে  রা ঘগসছ ক ন্তু ওসদর ঘ ান সািংগিকন  
পকরিয় এখনও জানা যায়কন। ওসদর  ােঁকটর সন্ধান কমসলসছ। জানা ঘগসছ, ঐ 
 ােঁকটসে পােঁি ঘগাসয়ন্দার গাকি ঘঢা ার পরই োরা কনসখােঁজ হসয় ঘগসছন। আমাসদর 
পরবেবী পকর ল্পনা হসলা, ঘগাপসন এ  ােঁকটসে প্রসবশ  রা।’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘আলহামদুকলিাহ্। এ অগ্রগকে অসন , আমরা ঘো এস বাসরই 
অন্ধ াসর কছলাম। আপনাস  ঘবাধহয় আসর টা েথয এখনও জানাসনা হয়কন। 
আমরা ইরগুন ইবাসনর জামার ব্র্যান্ে টযাসগ ঘলখা ‘One Orld O’bit’ এবিং 
এই ঘলখার কনসি কেন শূে ‘ঘ াসেে’  রা ঘপসয়কছ। আমরা ঘখােঁজ কনসয় ঘদসখকছ, 
এই ‘ব্র্যান্ে-ঘনম’ দুকনয়াসে ঘ ান জামার ঘনই। আমরা এ বযাপাসর ঘ ান কসদ্ধাসন্ত 
ঘপ েঁছসে পাকরকন।’ বলল হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল।  থা ঘশে  সরই হাজী 
ঘজনাসরল এ টা  াগজখণ্ড আহমদ মুসার কদস  একগসয় কদসয় বলল, ‘টযাসগর 
ঘলখা এখাসন হুবহু ঘলখা আসছ।’ 

শুসনই আহমদ মুসার ঘিাখ দু’কট উজ্জ্বল হসয় উসিসছ।  াগজখসণ্ডর 
ঘলখার ওপর ঘিাখ বুলাল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মুসখ হাকস ফুসট উিল। 
বলল, ‘ধেবাদ ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল। এ টা রহসস্যর সমাধান হসয় ঘগল। 
ইরগুন ইবাসনর জামার ব্র্যান্ে-টযাসগ কলকখে ‘One Orld O’bit’ আসসল হসব 
‘One World Orbit’ ‘ওয়ান ওয়াল্ডব অরকবট’। কহব্রু ভাোর ঘলা াল উচ্চারসণ 
‘World’-এর ‘েকেউ’ এবিং ‘Orbit’-এর ‘আর’ থাস  না। ‘One Orld 
O’bit’-এর কেন শসব্দর প্রথম কেন ‘O’ কনসয় হসয়সছ কেন শূে বা ‘িী কজসরা’। 
ঘবাঝা ঘগল, ইরগুন ইবানসদর সিংগিসনর নাম ‘ওয়ান ওয়াল্ডব অরকবট’ বা ‘িী 
কজসরা’।’ 

‘িমৎ ার। ধেবাদ খাসলদ খা ান। ঘোমার এই কসদ্ধান্ত এ দম কি । 
আমার মসন পসিসছ, ‘ওয়ান ওয়াল্ডব অরকবট’ নাসম এ কট ঘগাপন যুদীয়-খৃোন 
গ্রুপ ঘগাটা দুকনয়ায়  াজ  রসছ। ক ন্তু ওটা ঘো  ালিারাল সিংগিন।’ বলল হাজী 
ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল। 

‘ ালিারাল নাসমর আিাসল রাজননকে   াজ  রা সুকবধাজন  জনাব। 
আসসল জনাব, এটা কবসশে রাজননকে  উসিসশ্য গকিে এ টা আমসব্র্লা 
সিংগিন। পকশ্চসমর ঘবশ ক ছু শকক্তমান ঘদসশর ঘগাসয়ন্দা সিংস্থা এর সাসথ  াজ 
 সর। ‘এ  কবশ্ব গিন’ এসদর বাকহ্য  ঘিাগান। ক ন্তু আসল লক্ষ্য হসলা, অেসব 
জাকে, রাসের স্বােন্ত্রয ও শকক্ত ধ্বিংস  সর সবাইস  পকশ্চসমর এ কট এ   
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আকধপসেযর অধীসন কনসয় আসা। ঘসটাই হসব ‘ওয়ান ওয়াল্ডব’। ‘ওয়ান ওয়াল্ডব 
অরকবট’ এই লসক্ষ্যই  াজ  রসছ।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘সববনাশ! এসদরই টাসগবট আমাসদর গসবেণা ইনকেকটউট! ভয়ান  
বযাপার োহসল! ওসদর ঘো অসন  ক্ষ্মো!’ বলল হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা 
 ামাল।  

‘ওসদর অসন  ক্ষ্মো, েসব আিাহর ঘিসয় ঘবকশ নয়।’ আহমদ মুসা 
বলল।  

‘স্যকর, কবেয়টা ঘয  কিন, জকটল এই অসথব বসলকছলাম। ধেবাদ কমঃ 
খাসলদ খা ান, আপনার মসো আত্মকবশ্বাসই প্রসয়াজন। আিাহ আপনাস  
সাহাযয  রুন।’ বলল হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল।  

‘আকম বাইসর ঘবরুসবা এ টু। আমার জসে আপনাসদর আর ক ছু 
পরামশব?’ বসল আহমদ মুসা সবার কদস  ো াল। 

‘হ্যােঁ, কমঃ খাসলদ খা ান। আমরা আপনাস  ঘয জসে ঘিসয়কছলাম, ঘসটা 
হসয় ঘগসছ। আপনার সময় আমরা নি  রব না।’ ওআইকস’র ঘসসক্রটাকর 
ঘজনাসরল েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন আবু বা র বলল। 

আহমদ মুসা উসি দােঁিাল।  
উসি দােঁিাল ঘজনাসরল োকহর োকর ও। সবাইস  উসিশ্য  সর বলল, 

‘আকম কমঃ খাসলদ খা ানস  এ টু একগসয় কদসয় আকস।’ 
সবাইস  সালাম জাকনসয় ঘবকরসয় এল আহমদ মুসা।  
সাসথ ঘজনাসরল োকহর োকর ।  
আহমদ মুসা ঘবকরসয়ই এ টা কিরকুট ঘজনাসরল োকরস র হাসে কদল। 

বলল, ‘ঘমসয়টার নাম সাবাকেকন ইয়াসার। োঃ ইয়াসার ও োঃ রাসাসের ঘমসয়। 
এসদর বাকিসেই আমার কিক ৎসা হসয়কছল, আপকন জাসনন। আবার এসদর 
বাকিসেই ইরগুন ইবাসনর সাসথ  টনা  সটসছ, এটাও আপকন জাসনন। ইস্তাম্বুল 
কবশ্বকবদযালসয়র ছাত্রী। ঘস বুকদ্ধমেী ও অনুসকন্ধৎসু ঘমসয়। জাকেসে ইহুকদ, ক ন্তু 
আমার ভক্ত। ঘস ‘িী কজসরা’ঘদর ট্র্যাসপ পসিসছ। ওসদর পসক্ষ্  াজ  রার জসে 
োস  ঘরাসমলী দুসগব আসসে হসব। ঘযসব ঘহকল প্টার কবোনীসদর বাকিসে 
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িলািল  সর, োর  াছা াকছ পযবন্ত োস  আসসে হসব এবিং এ কট রাবার বুসলট 
ঘছােঁিার মাধযসম োস  ঘহকল প্টাসর ট্র্ান্সকমটার কিপস ঘসট  রসে হসব। ক ন্তু 
োর ওপর আমাসদর ঘিাখ রাখসে হসব। আর ঘযকদন কপস্তল কদসয় রাবার বুসলট 
ছুেঁসি ট্র্ান্সকমটার কিপস ঘসট  রার ঘিিা  রসব, ঘসকদনই োস  ঘগ্রফোর  রসে 
হসব। ক ন্তু োর সাসথ ঘ ান প্র ার দুববযবহার ঘযন না  রা হয়। ঘস আমার 
ঘমহমান। োস  ঘগ্রফোর  রা প্রসয়াজন েিযন্ত্র ঘথস  আমাসদর বােঁিা এবিং োস  
বােঁিাসনার জসে। ক ন্তু এটা জানাসনার প্রসয়াজন ঘনই। যা বলার আকম যথাসমসয় 
বলব।’ থামল আহমদ মুসা।  

‘আকম বুসঝকছ। ক ন্তু যারা োস  বযবহার  রসছ, োসদর সম্পস ব ক  
বযবস্থা?’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

‘ঘমসয়কট ‘িী কজসরা’ গ্রুসপর মাত্র এ জনস  ঘিসন, ঘয োস   াসজ 
লাকগসয়সছ। ঘলা কট ইস্তাম্বুল কবশ্বকবদযালসয়র অধযাপ । োর বযাপারটাও আকম 
ঘদখকছ। ঘস আমার নজসর আসছ।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘ধেবাদ। ক ন্তু আপকন এখন ঘ াথায় ঘ াথায় ঘবরুসবন?’ বলল 
ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

পাসশ এসস দােঁকিসয়কছল ইনকেকটউসটর বযবস্থাপনা পকরিাল  েঃ ঘশখ 
বাজ।  

‘আকম আল-আলা পাহাসির আল-আলা কসনাগগকটসে যাব।’ 
বসলই আহমদ মুসা কফরল েঃ বাসজর কদস । বলল, ‘আজ কফরসে এ টু 

ঘদকর হসে পাসর। আপকন ক  থা সছন ইনকেকটউসট?’ 
‘থা ব স্যার। ঘ ান পরামশব স্যার?’ বলল েঃ বাজ।  
আহমদ মুসা এ টু কেধা  রল। োরপর বলল, ‘আকম মধযরাসের মসধয 

না কফরসল আপকন ঘজনাসরল োকহরস  ঘসটা জাকনসয় ঘদসবন।’ 
‘অবশ্যই স্যার।’ বসলই িমস  উসি পূণব দৃকিসে ো াল আহমদ মুসার 

কদস । বলল, ‘ঘ ন স্যার, আপকন কফরসবন না?’ 
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োর  থার উত্তর ঘদবার আসগই ঘজনাসরল োকহর োকর  এসস আহমদ 
মুসার দু’হাে ধরল। বলল, ‘আপকন ক  ঘস র ম অকভযাসন...।’  থা ঘশে না 
 সরই ঘথসম ঘগল ঘজনাসরল োকহর োকর । োর  সণ্ঠ উসেগ।  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘না, মাত্র এ টা অনুসন্ধাসন। ভাবনার ক ছু 
ঘনই।’  

‘কিজ ঘট  ঘ য়ার অব ইউ, আমার অনুসরাধ।’ বলল ঘেসহর স্বসর 
ঘজনাসরল োকহর োকর । োর  সণ্ঠ উসেগ েখনও।  

‘অবশ্যই।’ বসল সালাম কদসয় েঃ ঘশখ বাসজর কপি িাপসি আহমদ মুসা 
পা বািাল োর অকফস রুসমর কদস ।  

 
 
 
আল-আলা কসনাগসগর ঘপছনটায়  ুট ুসট অন্ধ ার।  
ঘসই  ুট ুসট অন্ধ াসর কগসয় দােঁিাল আহমদ মুসা।  
এটা কসনাগসগর পকশ্চম পাশ।  
পূসববর মূল ঘগট ক িংবা উত্তর ও দকক্ষ্সণর অিংশ কদসয় কসনাগসগ ঘঢা ার 

ঘিিা  রা ঘযে। হয়সো ঘসটা অসপক্ষ্া ৃে সহজ হসো। ক ন্তু সহজ বসলই 
কসনাগগ প্রহরীসদর দৃকি ঘসকদস  ঘ ন্দ্রীভূে থা সব, এটা ধসর কনসয়সছ আহমদ 
মুসা। োই পকশ্চম কদ  কদসয় প্রসবশস ই কনরাপদ ঘভসবসছ আহমদ মুসা। আহমদ 
মুসা শুরুসেই সিং াসে ঘযসে িায় না। এই যাত্রায় কসনাগগটা ঘদখসে িায় ঘস। 
ওখাসন পােঁি ঘগাসয়ন্দা ঘঢা ার পর কনসখােঁজ হওয়ার ঘ ান ক্ল ুঘসখাসন পাওয়া যায় 
ক না, এটা ঘখােঁজ  রা োর এ কট লক্ষ্য। োর সবসিসয় বি লক্ষ্য হসলা, 
সসদযাজাে ‘িী কজসরা’ সিংগিসনর ঘ ান পকরিয়-পকর ল্পনা কসনাগগ ঘথস  
উদ্ধার  রা যায় ক না ো ঘদখা। 

কসনাগসগর পকশ্চম ঘদয়াল ঘথস ই খাসদর খািা ঘদয়াল ঘনসম ঘগসছ। 
খাসদর ঘদয়াল ও কসনাগসগর ঘদয়াসলর মাঝখাসন আধা-ঢালু ফটুখাসনস র মসো 
জায়গা আসছ। ঘসটাও আগাছায় ভরা।  
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আহমদ মুসা ফটুখাসন  প্রশস্ত  ােঁকথর উপর কদসয় একগসয় কসনাগসগর 
ঘদয়াসলর মাঝ বরাবর এসস ঘপ েঁছল। এখান ঘথস  এ টা ঘমাটা পাইপ উসি ঘগসছ 
উপর কদস । মসন হয়, সুযয়াসরজ এবিং বজবয ওয়াটাসরর ঘয থ পাইপ এটা। এই 
পাইপ কদসয়ই উপসর উিার কসদ্ধান্ত কনল আহমদ মুসা।  

পাইপটা ঘি   রসে কগসয় হিাৎ আহমদ মুসা ঘদখল, পাইসপর ঘগািায় 
এ টা ঘমাটা দকি বােঁধা। ভ্রু কুকিে হসলা আহমদ মুসার।  

পাইসপর ঘগািায় বােঁধা দকিটা খাসদ ঘনসম ঘগসছ।  
আহমদ মুসা আসস্ত দকিটা টানল। উসি আসসে লাগল দকিটা। গজ 

কেসন  উসি আসসেই ঘদখল, দকিটা আসসল এ টা দকির মই।  
আহমদ মুসার ঘিাসখ-মুসখ এবার কবস্ময় নামল। খাসদর িারকদস  

ো াল। কদসনর ঘবলা যা ঘদসখকছল, োরই এ টা অন্ধ ার ইসমজ োর সামসন 
এল। খাদটা কসনাগসগর বাউন্োকর ওয়াসলর। খাসদর কেন কদস র উেঁি ুঘদয়াসলর 
 াসলা ঘদহটা েি োর ঘিাসখ পিসছ। আর খাসদর ঘভেরটা োর িারপাসশর 
ঘদয়াসলর গাছ-গাছিায় ঢা া বসল অসপক্ষ্া ৃে ঘবকশ অন্ধ ার।  

আহমদ মুসা ভাবল, দকির মই এখাসন ঘ ন?  
মই থা ার অথব খাসদ ঘ উ বা  ারা উিা-নামা  সর। 
জিংগলা ীণব খাসদ নামার বযবস্থাটা ঘ ন? প্রশ্নকট আহমদ মুসার  াসছ খুব 

বি হসয় উিল। ভাবল ঘস, কসনাগসগর সাসথ ঘ ান কবসশে সম্প ব রসয়সছ এই 
খাসদর। শুধুই পকরেযক্ত জিংগলা ীণব খাদ এটা নয়। ঘ ান রহস্য লুক সয় থা সে 
পাসর এখাসন।  

আহমদ মুসা দকির মই ঘবসয় খাসদ নামার কসদ্ধান্ত কনল।  
দকির মইসয় ঝুসল পসি  সয়  গজ নামার পর আহমদ মুসা হাসের 

ঘমকশন করভলভারকট  ােঁসধ ঘরসখ পস ট ঘথস  ঘপকন্সল টিব হাসে কনল। খাসদর 
ঘদয়াল ঘ েঁসে কনসির কদস  আসলা ঘফলল। ঘদখল, কনসির কদ টা পকরষ্কার। 
খাসদর ঘমসঝরও ক ছুটা অিংশ নজসর এল। যেটা ঘবাঝা ঘগল, ঘমসঝটা পকরষ্কার 
ও সমেল।  
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যেই কনসি নামসে লাগল আহমদ মুসা, গাছ-গাছিা েেই  মসে 
লাগল। এ  জায়গায় এসস ঘদখল, গাছ-গাছিা এস বাসরই ঘনই এবিং খাসদর গা 
মসৃণ পাথসরর তেকর। বুঝল আহমদ মুসা, এটা পকরেযক্ত ঘ ান খাদ নয়। এটা 
রহসস্যর ঘ ান ঘ ন্দ্র বা রহসস্যর ঘ ান দরজা হসে পাসর।   

খুকশ হসলা আহমদ মুসা।  
মাসঝ মাসঝ টিব ঘিসল কনিটা ঘদসখ কনসে আহমদ মুসা।  
ঘমসঝর িার-পােঁি কফট উপসর এসস ঘথসম ঘগল আহমদ মুসা।  
টসিবর আসলা ঘফসল খাসদর ঘমসঝ ভাসলাভাসব ঘদখল এবিং ঘমসঝ সিংলগ্ন 

খাসদর িারকদস র ঘদয়ালটাও ঘদসখ কনল। ঘমসঝটা পাথসরর। ঘমসঝর িারকদ  
কদসয় খাসদর ঘদয়াসলর ঘগািা বরাবর ঘবশ গভীর নালা। নালাটা খাসদর পাকন 
কনষ্কাশসনর জসে, এটা মসন হসলা আহমদ মুসার  াসছ। সিংসগ সিংসগ োর মসন 
এল, োহসল ঘো খাসদর েলা ঘথস  এ টা সুযয়াসরজ আউটসলট আসছ! ঘবর 
হবার ঘ ান পথও ক  আসছ ক িংবা কসনাগসগ ঘঢা ার ঘ ান পথ? ক   াসজ বযবহার 
হয় সুন্দর  সর রাখা এই খাদটা?  

এসব প্রশ্ন কনসয় আহমদ মুসা খাসদর ঘমসঝসে নামল। 
ঘমসঝসে নামার পর ঘমসঝটা ক   াসজ বযবহার হয় ঘসটা োলাসশর কদস  

প্রথসম মসনাসযাগ কদল আহমদ মুসা।  
খাসদর পাকন কনষ্কাশসনর এ টা জায়গা খুেঁসজ ঘপল ঘস। ঘসখাসন নালার 

প্রাসন্ত ঘদয়াসলর গাসয় ছয় ইকি আয়েসনর এ টা সুিঙ্গ মখু। সুিঙ্গ মুসখ জাকল 
লাগাসনা।  

খাসদর ঘমসঝ ও ঘদয়াল সে বভাসব পরীক্ষ্া  রল ক ন্তু ক ছুই ঘপল না 
আহমদ মুসা। খাসদর ঘমসঝ ও ঘদয়াল আয়ো ার, িেসুষ্কাণ ইেযাকদ কবকভন্ন 
সাইসজর পাথসর তেকর। েসব এ টা অসঙ্গকে লক্ষ্য  রল আহমদ মুসা। বি, 
ঘগালা ার এবসিা-ঘথবসিা দু’কট পাথর রসয়সছ। এ কট ঘদয়াসল, অেকট 
ঘমসঝসে। দু’কট পাথর ঘগাটা ঘমসঝ ও ঘদয়ালস  ঘবখাপ্পা  সর েুসলসছ। আহমদ 
মুসার মসন পিল এ টা মহাজনী উকক্ত, ‘সুসরর মসধয ঘবসুসরা ক ছু  টসল োর 
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ঘপছসন এ টা  ারণ  াজ  রসব।’ আহমদ মুসা এই  ারণ সন্ধাসনর জসে পূবব 
ঘদয়াসলর ঘবঢপ আ ৃকের পাথসরর কদস  এসগাসলা।  

আহমদ মুসা আবার খুেঁসট খুেঁসট পরীক্ষ্া  রল ঘদয়াসলর পাথরকটস । ক ন্তু 
পাথসরর গা ঘথস  ঘ ান ক্ল ুঘপল না। শুধু ঘদখল, পাথসরর িারকদস র ঘগালা ার 
প্রান্ত খুব মসৃণভাসব ঘসট হওয়া, অে পাথরগুসলার মসো এবসিা-ঘথবসিা ঘজািা 
নয়।  

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হসয় উিল।  
সসর কগসয় ঘমসঝর ঘগালা ার পাথরকটস ও ঘদখল আহমদ মুসা। 

কবস্মসয়র সাসথ ঘদখল, ঘজািা লাগাসনাটা মসৃণ। 
আহমদ মুসা কনকশ্চে হসলা, এ পাথর দুসটাই শুধু যাকন্ত্র ভাসব ঘসট  রা। 

অেগুসলা হাসে  রা। এর  ারণ ক  হসে পাসর কিন্তা  রসে কগসয়ই ঘস বি 
আশার আসলা ঘদখসে ঘপল। 

আহমদ মুসা দ্রুে এসগাসলা ঘদয়াসলর ঘগালা ার পাথরকটর কদস ।  
পাথরকটর মাঝখাসন পা কদসয় ঘজাসর এ কট হ্যােঁি া িাপ কদল।  
পাথরকট নসি উসি  সয়  ইকি ঘভেসর ঢুস  ঘগল। োরপর ো দ্রুে সসর 

ঘগল এ  পাসশ।  
উন্মুক্ত হসলা এ টা সুিঙ্গ পথ। আবছা আসলা োসে।  
আহমদ মুসা বুঝল, কসনাগসগ প্রসবসশর এটা ঘগাপন পথ।  
আহমদ মুসা ঢু সে যাসব সুিঙ্গ পসথ, এমন সময় োর পস সটর 

ঘমাবাইসল ভাইসব্র্শন অনুভব  রল।  
ঘমাবাইলকট হাসে কনসয় অন  সর ঘদখল, ঘজাসসফাইসনর  ল।  
‘আসসালামু আলাইকুম ঘজাসসফাইন, আকম বাইসর। ক ছ ুখবর?’ বলল 

আহমদ মুসা।  
‘ওয়া আলাইকুম সালাম। এ টা খবর। েুকম কসনাগসগ, এ খবর োরা 

ঘপসয় ঘগসছ।’ ঘজাসসফাইন বলল।  
শুসনই ভ্রু কুকিে হসলা আহমদ মুসার। বলল, ‘ধেবাদ ঘজাসসফাইন। 

আকম কসনাগসগ। আর ক ছ?ু’ 
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‘না, আর ক ছু নয়। কফ আমাকনিাহ।’ বলল ঘজাসসফাইন।  
‘আসসালামু আলাইকুম।’ বসল ঘমাবাইল বন্ধ  রল আহমদ মুসা।  
ঘজাসসফাইসনর ঘদয়া খবর কনসয় মুহূেব  াল ভাবল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা কসনাগসগ আসসছ- এ খবর এরা পাওয়ার অথব স সলই সে ব, 
প্রসবসশর সবগুসলা পসথর উপর োসদর ঘিাখ থা সব। এই খাদ এবিং এই সুিঙ্গ 
পসথর উপরও ক ? এ পযবন্ত ার অবস্থায় ো মসন হয়কন। োসদর এই ঘগাপন পথ 
এে োিাোকি ধরা পসি যাসব, এেটা দুববল আত্মকবশ্বাস ওসদর নয় কনশ্চয়। যাই 
ঘহা , োস  সামসন এসগাসে হসব। 

আহমদ মুসা প্রসবশ  রল সুিঙ্গ পসথ। সুিঙ্গ পসথর মুখ বন্ধ  রার জসে 
আহমদ মুসা ঘপছন কফরল।  

সুিঙ্গ মুখ ঘথস  সসর যাওয়া পাথরকটস ও প্রথম ঘদখল আহমদ মুসা। 
পাথরকটস  মুভ  রার ঘ  শল পাথরকটসেই আসছ,  ারণ, পাথরকটর মাঝখাসন 
িাপ ঘদবার ফসলই ো মুভ  সর, খুসল যায়।  

আহমদ মুসা পাথসরর এ কদ কট ভাসলা  সর পরীক্ষ্া  রল। সুইি জােীয় 
ক ছু ঘপল না। ঘদখল, পাথসরর ঘগািার বরাবরটাই  ে গুসলা িা ার উপসর 
এবিং িা াগুসলা ইোসের মজবুে ঘরসলর উপর। ঘরলটা পাসশর কদস  মুসভবল, 
বুঝল আহমদ মুসা। এ  ারসণই পাথসর শক্ত িাপ পিসল ো আসগ-ঘপছসন মুভ 
 সর। ঘরলকট ইোসের কপকেল ঘবদীর উপর থা ায় মুভ  রসে ঘ ান অসুকবধা 
হয় না।  

আহমদ মুসা আসগর মসোই পাথরকটর মাঝখাসন প্রিণ্ড িাপ কদল। আসগ 
যা  সটকছল, ঘসভাসবই পাথরকট সামসনর কদস  সসর ঘগল এবিং সিংসগ সিংসগ 
পাথরকট দ্রুে সসর কগসয় সুিসঙ্গর দরজা বন্ধ  সর কদল।  

আহমদ মুসা লক্ষ্য  রল, পাথরকট দরজায় ঘসট হওয়ার সাসথ সাসথই 
পাথসরর দুই প্রাসন্ত দু’কট হােল কছটস  ঘবকরসয় এল। বুঝল আহমদ মুসা, ঘভের 
ঘথস  দরজার পাথরকট ঘপছন কদস  টানার জসে এই দুই হােল বযবহার  রসে 
হসব।  

আহমদ মুসা  ুসর দােঁিাল। 
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ওকদ  ঘথস  আসা আসলাসে সুিসঙ্গ আসলা-অন্ধ ার।  
আহমদ মুসা সুিঙ্গ পসথ দশ-বাসরা কফট এসগাসনার পর এ টা 

আসলাস াজ্জ্বল ঘফ্ল্াসর এসস দােঁিাল।  
কসনাগসগর ভূ-গভবস্থ এ টা ঘফ্ল্ার এটা।  
আহমদ মুসা অনুমান  রল, উপসর আসর টা ভূ-গভবস্থ ঘফ্ল্ার রসয়সছ। 

োরপসরই গ্রাউন্ে ঘফ্ল্ার।  
আহমদ মুসা ভাবল, কসনাগসগর ঘগাপন ভূ-গভবস্থ  সক্ষ্ ‘িী কজসরা’ 

সিংগিসনর পকরিয়-পকর ল্পনা সম্পস ব ঘ ান েথয-উপাত্ত পাওয়া ঘযসে পাসর।  
আহমদ মুসা নজর বুলাল ঘফ্ল্ারকটর িারকদস । ঘফ্ল্াসরর পকশ্চম ও উত্তর 

অিংশ ঘমাটামুকট ফােঁ া। এ অিংসশ ক ছ ুবাি-ঘপটরা ছািা ঘেমন ক ছ ুঘনই। ক ন্তু 
দকক্ষ্ণ ও পূবব অিংসশ ঘবশ ক ছু সাকরবদ্ধ সুন্দর  ক্ষ্ ঘদখা যাসে।  

হিাৎ আহমদ মুসার নজসর পিল, ঘফ্ল্াসরর পকশ্চম-দকক্ষ্ণ ঘ াসণ ঘমাটা 
রে কদসয় তেকর ঘখােঁয়াসির মসো এ টা জায়গা। 

প্রশ্ন জাগল আহমদ মুসার মসন, এটা ওসদর ঘ ান বন্দীখানা নয়সো?  
আহমদ মুসা এসগাসলা ঘখােঁয়াি মসো জায়গাটার কদস ।  
ঘখােঁয়াসির ঘফ্ল্ার ফটুখাসন  উেঁিু। ঘবশ বি ঘখােঁয়ািকট। আয়েনটা আট 

বগবফসুটর  ম হসব না। ঘখােঁয়াসির এ কদস  ঘদয়াল, কেনকদস  ঘমাটা রসের 
ঘবিা, ঘফ্ল্ার ঘথস  ছাদ পযবন্ত উেঁিু। ঘখােঁয়াসির ঘদয়াসলর কদস  নজর পিল আহমদ 
মুসার। ঘদখসে ঘপল, পকরষ্কার ঘদয়াসল সাদা পাথসরর ওপর কফিংগার কপ্রসন্টর 
মসো  াসলা দাগ ইিংসরকজ ‘5’ অিংস র আ াসর সাজাসনা ঘবমানান লাগসছ বসলই 
কবেয়টা আহমদ মুসার দৃকি আ েবণ  সরসছ। আসর টা মজার কবেয় আহমদ মুসা 
ঘদখল ঘয, এ ই সাইসজর কফিংগার কপ্রসন্টর মসো দাগগুসলার সিংখযাও পােঁি। এই 
সিংখযা আহমদ মুসাস  দারুণভাসব আ েবণ  রল। কন ট ঘথস  ঘদখসে িাইল 
দাগগুসলা আসসল ক । 

আহমদ মুসা ঘখােঁয়াসির গ্রীল ঘোরকট ঘখালার জসে োন হাসের ঘমকশন 
করভলভারকট বাম হাসে কনসয় োন হাে খাকল  রসে যাকেল, এমন সময় ঘপছন 
ঘথস  ‘হা হা’ শসব্দর অট্টহাকস োর  াসন এল। এ ই সাসথ আসর টা উচ্চ ণ্ঠ, 
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‘হ্যােঁ খাসলদ খা ান, কি  জায়গায় ঘপ েঁসছছ। ঢুস  যাও ঘখােঁয়াসি। ঘোমার আসগ 
ওখাসন পােঁি ঘগাসয়ন্দাও....।’ 

 থা ঘশে  রসে পারল না ঘপছসনর  ণ্ঠ।  
ওকদস  গুকল ঘখসয় কছটস  পিার মসোই আহমদ মুসার ঘদহ আছসি 

পসিকছল সামসনর কদস । োর ঘিাসখর সামসন এসস কগসয়কছল ঘপছনটা। কট্র্গাসর 
লাগসইভাসব ঘসেঁসট কছল োর েজবনী। োর ঘদহ মাকট ঘছােঁয়ার আসগই শব্দ লসক্ষ্য 
োর ঘমকশন করভলভার গুকল বৃকি শুরু  সরকছল। োর সাসথ সাসথই বন্ধ হসয় 
কগসয়কছল ‘হা হা’ অট্টহাকস এবিং কেেীয়  সণ্ঠর কব ট উচ্চারণ। 

ঘদহকট মাকট ঘছােঁবার পর ঘপছনটা সম্পূণব নজসর এল আহমদ মুসার, 
ঘদখল, কলফসটর সামসন পসি থা া লাশগুসলার মসধয ঘথস  এ জন উসি 
দােঁিাসে োর ঘেনগানটা হাসে কনসয়।   

আহমদ মুসার ঘমকশন করভলভার োস  টাসগবট  রল। ঘলা কট োর 
ঘেনগান একদস  ঘফরাসনার আসগই ঘস লাশ হসয় পসি ঘগল।  

আহমদ মুসা উসি দােঁিাল। উসি দােঁকিসয়ই ছুটল কলফসটর কদস ।  
কলফট অসটাসমকট ভাসব বন্ধ হবার ঘিিা  রকছল। ক ন্তু এ টা লাশ 

কলফসটর দরজার উপসর পসি থা ায় ো বন্ধ হসে পারকছল না। 
আহমদ মুসা লাফ কদসয় কলফসটর ঘভেসর ঢু ল। ‘ওসপন’ ঘবাোম কটসপ 

দরজা সকরসয় কনল। োরপর লাসশর পাটা সকরসয় কদল কলফসটর দরজা ঘথস ।  
ঘমাট পােঁিকট লাশ কলফসটর বাইসর পসিকছল। সবার হাসেই ঘেনগান।  
আিাহর শু করয়া আদায়  রল আহমদ মুসা। কক্ষ্প্রোর প্রকেসযাকগোয় 

ঘস কজসেসছ।  
কলফসটর  ী-ঘবাসেবর মকনটসর ঘদখল আহমদ মুসা, ‘গ্রাউন্ে কজসরা’ 

ঘফ্ল্ার ঘথস  অকস্থরভাসব কলফট  ল  রা হসে।  
কলফসটর ‘কজসরা’ সুইি অন  রল আহমদ মুসা। োরপর োর ঘমকশন 

করভলভার দু’হাসে বাকগসয় ধসর দরজার পাসশ কলফসটর গা ঘসেঁসট দােঁিাল, যাসে 
 ারও সরাসকর দৃকি োর উপসর না পসি।  

উিসে শুরু  রল কলফট। 
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এ টা মৃদু ঝােঁকুকন কদসয় কলফট দােঁিাল ‘গ্রাউন্ে ঘফ্ল্ার’ মাসন ‘কজসরা’ঘে। 
কলফট  ী-ঘবােব ঘদসখ বুসঝসছ আহমদ মুসা, ‘গ্রাউন্ে ট’ু হসলা ভূ-গভবস্থ সবসিসয় 
কনসির ঘফ্ল্ার। োর উপসরর ঘফ্ল্ার হসলা ‘গ্রাউন্ে ওয়ান’ এবিং ‘গ্রাউন্ে ঘফ্ল্ার’টাই 
হসলা ‘গ্রাউন্ে কজসরা’। এটাই হসলা কসনাগসগর মূল ঘফ্ল্ার। এর উপসর আরও 
কেনকট ঘফ্ল্ার আসছ, ঘসগুসলাসে কসনাগগ সিংক্রান্ত কবকভন্ন অকফস এবিং  মব েবা-
 মবিারীসদর আবাসস্থল। ক ন্তু ঘসগুসলার অকধ ািংশই ফােঁ া। কসনাগসগর 
সাম্প্রকে  বযবস্থায় দু’এ জন  মব েবা ছািা  াউস ই কসনাগসগ থা সে ঘদয়া 
হয় না। সবাই বাইসর বাকি ভািা কনসয়সছ।  

কলফট ‘কজসরা’ঘে দােঁিাবার  সয়  ঘসস সন্ের মসধয কলফসটর দরজা 
ওসপন হসয় ঘগল।  

কলফসটর দরজা খুলসে শুরু  রার সময় ওসদর  থা  াসন এল আহমদ 
মুসার। এ জন বলসছ, ‘না, আর গুকল-ঘগালার শব্দ ক ন্তু ঘনই। োহসল ক  শয়োন 
খাসলদ খা ান মারা পসিসছ? ক ন্তু ওরা ক ছু জানাসে না ঘ ন?’ 

‘ওসব ঘভসব লাভ ঘনই। িল সবাই কনসি যাই। বাইসর যারা পাহারায় 
আসছ, োসদর আকম খাসদর িারধাসর পাহারায় থা সে বসলকছ।’ বলল আর 
এ জন।  

অে এ জন বলল, ‘আমাসদর রাকব্ব প্রধান ঘেকভে ইয়াহুদস  জানাসনা 
দর ার কছল না ক ?’ 

‘আমরা খবর পাওয়ার পর োস ও খবরটা জাকনসয়কছ। আবার এইমাত্র 
ঘটকলসফান  সরকছ। কেকন বসলসছন, খাসলদ খা ান ঘযন জীবন্ত ঘবর হসে না 
পাসর। হেযাই োর এ মাত্র শাকস্ত। ঘদখামাত্রই োস  হেযা  রসে হসব।’ বলল 
কেেীয়জন।  

কলফসটর দরজা েখন পুসরাপুকর খুসল কগসয়কছল।  
ওরা এ সাসথ কলফসটর কদস  একগসয় আসসছ। ওসদরও হাসে 

ঘেনগান।  
আর ফটু দুই-কেন এসগাসলই আহমদ মুসা ওসদর নজসর পসি যাসব 

পুসরাপুকর।  
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ওরা এ সুসযাগ পাওয়ার আসগই আহমদ মুসা ঘমকশন করভলভাসরর কট্র্গার 
ঘিসপ ঘরসখ ঘবকরসয় এল কলফসটর দরজার আিাল ঘথস । 

আহমদ মুসার ঘমকশন করভলভার গুকল বৃকি শুরু  সরকছল দরজার 
ওপাসশর প্রান্ত ঘথস । মুহূসেবই আহমদ মুসা দরজার মাঝ বরাবর এসস দােঁিাবার 
সাসথ সাসথই অধব বৃত্তা াসর  ুসর দরজার এ প্রাসন্ত এসস থামল।  

ক ছ ুবুসঝ ওিার আসগই, পািা আক্রমসণর ঘ ান ঘিিা না  সরই ওরা 
ছয়জন গুকল ঘখসয় ঝােঁঝরা ঘদহ কনসয় লাশ হসয় পসি ঘগল। 

এ গুকলর শব্দ বাইসর ঘগসল ক  প্রকেকক্রয়া হয়, ঘদখার জসে আহমদ মুসা 
কলফট ল   সর কদসয় ঘবকরসয় অল্প দূসর কলফটমুখী এ টা  সর প্রসবশ  রল। 
 রকট অন্ধ ার।  

ক সর ঘ উ ঘনই কনশ্চয়।  সর ঘ উ থা সল গুকলর শসব্দ কনশ্চয় ঘস ঘবর 
হসো। 

আহমদ মুসা দরজার এ পাসশ অন্ধ াসর দােঁিাল। ভাবল, এখাসন 
দােঁকিসয়ই  সয়  কমকনট ঘস প্রেীক্ষ্া  রসব গুকলর শসব্দ ঘভের বা বাইসর ঘথস  
ঘ উ একদস  এসগায় ক না। 

আহমদ মুসার অসপক্ষ্ার পালা শুরু। োর োন হাসের করভলভারটা 
উদযে।  

হিাৎ মাথার ঘপছসন এ টা ভাকর েশব অনুভব  রল আহমদ মুসা। ঘসই 
সাসথ এ টা   বশ  ণ্ঠ বসল উিল, ‘ঘোমার হাসের করভলভার ঘফসল.....।’ 

ঘলা কটর বা য ঘশে হসলা না। োর বদসল োর মুখ ঘথস  ঘবকরসয় এল 
এ টা আেবনাদ।  

ঘলা কটর  থা ঘশে হবার আসগই আহমদ মুসার ঘমকশন করভলভাসরর 
 সয় কট গুকল োর বু  এসফােঁি-ওসফােঁি  সর কদসয়সছ।  

মাথার ঘপছসন ভাকর ক ছুর েশব এবিং োর সাসথ   বশ  ণ্ঠ শ্রুে হবার 
সাসথ সাসথই আহমদ মুসার আত্মরক্ষ্ার কিন্তা মুহূেবও ঘদকর না  সর কসদ্ধান্ত কদসয় 
কদসয়কছল।  
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েখন আহমদ মুসার ঘদহ ঘবােঁটা ঘথস  খসস পিা ফসলর মসোই টুপ  সর 
দ্রুে কনসি ঘনসম কগসয়কছল এবিং োর ঘিসয়ও দ্রুে উপসর উসি এসসকছল োর 
করভলভার ধরা োন হাে।  

আহমদ মুসার মাথা যখন ঘলা কটর ঘপট পযবন্ত ঘনসম এসসকছল, েখন 
আহমদ মুসার োন হাে ঘপ েঁসছ কগসয়কছল োর মাথার উপসর। েজবনী ঘিসপকছল 
আহমদ মুসা ঘমকশন করভলভাসরর কট্র্গাসর। গুকলর বৃকি ছুটকছল ঘপছসনর ঘলা কটর 
বু  লসক্ষ্য।  

ঘলা কটর মসনাসযাগ ঘ ন্দ্রীভূে কছল োর  থার কদস , োর করভলভাসরর 
কট্র্গাসর থা া েজবনীর কদস  নয়। যখন ঘস ঘটর ঘপল োর করভলভার ঘথস  
টাসগবসটর মাথা খসস ঘগসছ, েখন  থা বন্ধ  সর করভলভাসরর নল কর-অযােজাে 
 রার জসে ঘযটুকু সময় োর প্রসয়াজন কছল, ঘসটা ঘস পায়কন। োর আসগই গুকল 
বৃকি আছসি পসিকছল োর বুস । এই অসে বোই োর মুখ বন্ধ  সর কদসয়সছ।  

ঘলা কটর লাশ ঘপছসন কছটস  পসি ঘগসছ। 
আহমদ মুসা উসি দােঁকিসয় আসগর মসো পকজশন কনল ঘসই দরজার 

পাসশই। আর ঘবকশ ঘদকর  রসে হসলা না। 
দ্রুে, কনঃশব্দ পাসয় কশ ারী ঘবিাসলর মসো ছুসট এল ঘেনগানধারী 

কেনজন ঘলা ।  
িারকদস  নজর ঘরসখ োরা ছুসট এল লাসশর কদস । লাসশর কদস  

এ বার োক সয়ই োরা ঘিাখ ভরা আেিং  কনসয় ঘেনগান বাকগসয় ক  ঘযন 
পরামশব  রল কেনজসন।  

আহমদ মুসা  র ঘথস  ঘবকরসয় এল প্রশস্ত  করসোসর।  
আহমদ মুসা ওসদর মাথার উপর কদসয় গুকল ছুেঁিল। বলল, ‘ঘোমাসদর 

অস্ত্র ঘফসল কদসয় হাে েুসল......।’ 
 থা ঘশে না  সরই আহমদ মুসা কনসজর ঘদহস  বাম কদস  ঘমসঝর উপর 

ছুেঁসি কদল। এ  ঝােঁ  গুকল এসস ঘস ঘযখাসন দােঁকিসয়কছল ঘসখান কদসয় ছুসট ঘগল। 
আহমদ মুসা দােঁকিসয় থা সল োর বু , মাথা ঝােঁঝরা হসয় ঘযে।  
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আহমদ মুসা বােঁ কদস  ঝােঁপ কদসলও োর েজবনী করভলভাসরর কট্র্গার 
ঘথস  সসরকন এবিং োর দু’ঘিাখও কনবদ্ধ কছল ওসদর ওপর। ঝােঁপ ঘদবার পসরই 
ঘস কট্র্গার কটসপ ধসরকছল ঘমকশন করভলভাসরর। আহমদ মুসা শূসে থা সেই এ  
ঝােঁ  গুকল ওসদর কদস  ছুসট কগসয়কছল। আহমদ মুসার ঘদহ যখন মাকটসে পিল, 
েখন ঘমকশন করভলভাসরর গুকলসে ঝােঁঝরা হসয় যাওয়া ওসদর ঘদহও পসি 
যাকেল।  

আহমদ মুসা উসি দােঁিাল। মসন মসন প্রশিংসা  রল ওসদর কেনজসনর। 
মৃেযুস  ওরা ভয়  সরকন। প্রথম সুসযাসগই ওরা শত্রুস  আ াে ঘহসনসছ। আহমদ 
মুসা ওসদর মুভসমন্ট বুঝসে ঘপসর যকদ যথাসমসয় ঝােঁপ না কদে, োহসল ওসদর 
আক্রমণ সফল হসো।  

আহমদ মুসা উসি দােঁকিসয়ই ছুটল কসনাগসগর ঘগসটর কদস ।  
কসনাগসগর ঘগসটর সামসন কবশাল এ টা হল  র। এটাই প্রধান প্রাথবনা 

 ক্ষ্। প্রাথবনা  সক্ষ্র পূবব প্রাসন্ত এ টা প্রশস্ত  করসোর প্রধান ঘগট পযবন্ত একগসয় 
ঘগসছ।  করসোসরর দু’পাসশ  সক্ষ্র সাকর।  

আহমদ মুসা যখন হল ঘপকরসয়  করসোর মুসখর  াছা াকছ ঘপ েঁসছসছ, 
েখন ঘদখল কেনজন ঘেনগানধারী  করসোসর প্রসবশ  সরসছ। ওরা ঘদখসে 
ঘপসয়সছ আহমদ মুসাস , আহমদ মুসাও ঘদসখসছ ওসদর।  

ওসদর  করসোসর ঘদসখই এ টা কপলাসরর আিাসল আেয় কনল আহমদ 
মুসা।  

আহমদ মুসাস  ঘদসখই ওরা গুকল ছুেঁিসে শুরু  সরসছ। গুকল ছুেঁিসে 
ছুেঁিসেই ওরা একগসয় আসসছ। 

আহমদ মুসা কপলাসরর ঘপছসন লুক সয়সছ, ঘদসখসছ ো ওরা। ওরা 
গুকলবেবণ অবযাহে ঘরসখ একগসয় ঘগসলা কপলার লসক্ষ্য। আহমদ মুসা ঘযন পািা 
গুকলবেবসণর সুসযাগ না পায়, এটাই ওরা িাসে।   

সকেযই আহমদ মুসা ঘব ায়দায়। গুকল এসস কপলারস  এমনভাসব ঘছেঁস  
ধসরসছ ঘয, উেঁক  মারা ক িংবা গুকল  রার জসে করভলভার ধরা হাে বাইসর ঘনয়ার 
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ঘ ান সুসযাগ ঘনই। গুকলগুসলা আসসছ মাথা সমান উেঁি ুঘরি কদসয়। োর উপসর 
গুকলর ঘলসভল উিসছ না।  

ওরা  করসোর পার হসয় সামসন এসগাসে িাসে।  
আহমদ মুসা কপলাসরর ওপর কদস  ো াল। ঘদখল, কপলাসরর প্রায় আট 

কফসটর মাথায় কপলাসরর ঘভের ঘথস  ইোসের এ টা বার এ  কফসটর মসো 
ঘবকরসয় এসসসছ। ইোে বাসরর প্রান্তটা উপর কদস  বােঁ াসনা। সম্ভবে 
ঘেস াসরশন কপস অথবা ঝুলন্ত ফসুলর বাসস্কট টািাসনার জসেই সবগুসলা বা 
ঘ ান ঘ ান কপলাসর এ ধরসনর ইোে বার রাখা হসয়সছ। 

আিাহর অসশে শু করয়া আদায়  রল আহমদ মুসা। এটা োর জসে 
এ  অমূলয সাহাযয।  

আহমদ মুসা োর ঘমকশন করভলভাসরর বােঁট  ামসি ধসর দু’হাে উপসর 
েুসল ইোে বারকট ধরার জসে কবসকমিাহ বসল লাফ কদল।  

হাসে ঘপসয় ঘগল ইোে বারকট।  
ইোে বারকট দু’হাসে ধরার পর বাম হাসের উপর ঘদসহর ভার ঘছসি 

কদসয় োন হাে মুক্ত  সর মুসখ  ামসি ধসর রাখা করভলভারকট হাসে কনল। গুকল 
েখনও এ ই ঘলসভসল হসে। োর মাসন, আহমদ মুসা লাফ কদসয় উপসর উসিসছ 
এটা োরা ঘটর পায়কন। খুকশ হসলা আহমদ মুসা। উেঁক  ঘমসর ঘদখল, ওরা 
 করসোর ঘথস  হসল ঘনসম এসসসছ। আহমদ মুসা সময় নি  রল না। ওরা ঘটর 
ঘপসয় ঘগসল আবার সিং সট পিসব ঘস।  

ওসদর এ জন আহমদ মুসার কপলাসরর উপর কদস  ইিংকগে  সর ক  
ঘযন বসল উিল। সিংসগ সিংসগই ওসদর কেনজসনর ঘিাখ একদস  কনবদ্ধ হসলা, আর 
নসি উিল ওসদর ঘেনগান।  

সবক ছ ু বুসঝ ঘগল আহমদ মুসা। প্রস্তুে কছল ঘস। োর ঘমকশন 
করভলভারও তেকর। োর েজবনী ঘিসপ বসল করভলভাসরর কট্র্গাসর।  

লক্ষ্য এস বাসর নাস র েগায়।  
ওরাও ঘদখসে ঘপসয়কছল আহমদ মুসার করভলভার। ওসদর কবফাকরে 

ঘিাসখ মকরয়াভাব। উসি আসকছল ওসদর কেনকট ঘেনগান।  
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ক ন্তু ঘেনগানগুসলা টাসগবট পসয়সন্ট উসি আসার আসগই ওরা আহমদ 
মুসার ঘমকশন করভলভাসরর গুকল বৃকির কশ ার হসয় ঘগল। পসি ঘগল হসলর 
ঘমসঝসে কেনকট লাশ।  

আহমদ মুসা লাফ কদসয় নামল কপলাসরর ইোে বার ঘথস ।  
ঘনসমই  করসোসরর কদস  ছুসট কগসয় ঘদখল, কসনাগসগর প্রধান দরজাকট 

বন্ধ। ওরা দরজা বন্ধ  সর কদসয়ই ঢুস কছল। 
আহমদ মুসা ঘপছন কফসর ছুটল কলফসটর কদস । কলফট কদসয় নামল 

‘গ্রাউন্ে ট’ুঘে। ছুটল ঘসই ঘখােঁয়াসির কদস । ঘখােঁয়াসির ঘদয়াসল ‘5’ আ ৃকেসে 
সাজাসনা কফিংগার কপ্রসন্টর মসো পােঁিকট  াসলা দাগ েখনই পরীক্ষ্া  রসে 
ঘিসয়কছল। আক্রান্ত হবার ফসল পাসরকন। ঘসটাই এখন ঘদখসে িায় ঘস।  

আহমদ মুসা ঘখােঁয়াসি ঢুস  ঘসই ঘদয়াসল কফিংগার কপ্রসন্টর মসো 
কিিগুসলার মুসখামুকখ দােঁিাল।  

কিিগুসলার উপর নজর পিসেই আনসন্দ উজ্জ্বল হসয় উিল আহমদ 
মুসার ঘিাখ। পােঁিকট  াসলা কিসির সবগুসলাই সুেি কফিংগার কপ্রন্ট।  

আহমদ মুসার ঘ ান সসন্দহ ঘনই ঘয, ঐ কফিংগার কপ্রন্ট কনহে পােঁি 
ঘগাসয়ন্দার। োরা োসদর মৃেুয কনকশ্চে ঘজসনই মৃেযুর পূসবব শত্রুস  কিকিে  রার 
জসে এই কফিংগার কিি ঘরসখ ঘগসছ এ টা দশবনীয় পদ্ধকেসে। 

আহমদ মুসা পস ট ঘথস  ঘমাবাইল হাসে কনসয়  ল  রল ঘজনাসরল 
োকহর োকর স । ঘজনাসরল োকহর োকর  আহমদ মুসার  ণ্ঠ শুনসে ঘপসয়ই 
বসল উিল, ‘ক  খবর খাসলদ খা ান! আপকন ভাসলা আসছন? এইমাত্র ঘগাসয়ন্দা 
সূত্র জানাল, কসনাগসগ ঘগালাগুকল িলসছ। ওখাসন পুকলশ ঘগসছ। আকমও আসকছ। 
অভযন্তরীণ কনরাপত্তা প্রধান হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামালও যাসেন।’ উসেগ 
ঘজনাসরল োকহসরর  সণ্ঠ।  

‘পােঁি ঘগাসয়ন্দা সম্ভবে কনহে হসয়সছন। োরা এ টা গুরুত্বপূণব কিি 
ঘরসখ ঘগসছন। আসুন ঘদখসবন। ঘগাটা কসনাগগ েদন্তও হওয়া প্রসয়াজন। 
আপনারা এসলই আকম ঘবরুব। আমাস  এ টু ঘবরুসে হসব জরুকর  াসজ।’ বলল 
আহমদ মুসা।  
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আহমদ মুসা থামসেই ঘজনাসরল োকহর োকর  বসল উিল, ‘ক ন্তু 
কসনাগসগর ক  অবস্থা, ক   সটসছ, ো ঘো বলসলন না। এে গুকল-ঘগালা.....।’ 

োস   থা ঘশে  রসে না কদসয়ই আহমদ মুসা বলল, ‘আকম এখাসন 
আসকছ, এ খবর এরা আসগই ঘপসয় যায়। োর ফসল আমার ঘগাপন অনুসন্ধান 
সম্ভব হয়কন। রক্তক্ষ্য়ী সিং েব হসয়সছ। ওসদর পসনর জন মারা ঘগসছ। এই মুহূসেব 
কসনাগসগ ওসদর ঘ ান ঘলা  ঘনই।’ 

‘আপকন ওখাসন যাসেন, এ খবর ওরা আসগই ঘপসয় যায়?’ বলল 
ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

‘হ্যােঁ, ঘপসয় যায়।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘আপকন ঘো সুস্থ আসছন?’ প্রশ্ন ঘজনাসরল োকরস র।  
‘আলহামদুকলিাহ্। ভাসলা আকছ।’ আহমদ মুসা বলল।  
 
 
 
আহমদ মুসা কসনাগগ ঘথস  ঘবকরসয় ঘগল োর গাকির  াসছ। গাকিটা ঘস 

পা ব  সর এসসকছল কসনাগসগর বাইসর রাস্তার পাসশ।  
আহমদ মুসা গাকির  াসছ ঘযসেই রাস্তার ওপ্রাসন্তর কদ  ঘথস  এ টা 

গাকি এসস আহমদ মুসার  াসছ দােঁিাল। গাকি ঘথস  ঘবকরসয় এল কমস লকেফা 
আরবা ান। বলল আহমদ মুসাস , ‘স্যার, ও গাকির ঘ াথাও ওরা ঘবামা বা ঘ ান 
কবসফার  ঘরসখ ঘগসছ। ও গাকিসে এখন উিসবন না। িলুন ঐ গাকিসে। মযাোম 
আসছন।’ 

ঘবামা ও কবসফারস র  থা শুসন িমস  উিল আহমদ মুসা। ক ন্তু োর 
ঘিসয়ও ঘবকশ িমস  উিল মযাোম মাসন ঘজাসসফাইন এখাসন আসার সিংবাসদ।  

‘আপনারা এখাসন, এ সমসয়?’ দু’ঘিাখ  পাসল েুসল বলল আহমদ 
মুসা।  

উত্তসরর অসপক্ষ্া না  সরই আহমদ মুসা এসগাসলা গাকির কদস । 
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আহমদ মুসা গাকির  াসছ ঘপ েঁছসেই গাকির ঘপছন কসসটর দরজার  ােঁি 
ঘনসম ঘগল। জানালা কদসয় ঘশানা ঘগল ঘজাসসফাইসনর  ণ্ঠ, ‘আসসালাম ু
আলাইকুম, আসুন।’ 

গাকির দরজাও খুসল ঘগল ঘসই সাসথ।  
আহমদ মুসা গাকিসে উসি বসসেই ঘজাসসফাইন আবার বলল, 

‘আলহামদুকলিাহ্, কেকন সুস্থ ঘরসখসছন ঘোমাস ।’ 
‘আলহামদুকলিাহ্। ঘোমরা এখাসন ঘজাসসফাইন! আমার  াসছ ঘো 

স্বসের মসো লাগসছ।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘আকমও ভাকবকন আসব, ক ন্তু এসস ঘগকছ। পসর  থা হসব, এবার িকল 

আমরা।’ 
বসল ঘজাসসফাইন হাে কদসয় ইশারা  সর ো ল োর পারসসানাল 

ঘসসক্রটাকর কমস লকেফা আরবা ানস ।  
লকেফা আরবা ান এসস ড্রাইকভিং কসসট উিকছল।  
‘আকমই ড্রাইভ  রব। এই রাসে কমস লকেফার ড্রাইভ না  রাই ভাসলা।’ 

বসল আহমদ মুসা গাকি ঘথস  নামসে যাকেল।  
ঘজাসসফাইন আহমদ মুসার হাে ধসর আটস  ঘফসল বলল, ‘কমস লকেফা 

খুবই এিপাটব ড্রাইভার। উইমযান  ার ঘরকসিং-এ কমস লকেফা ইস্তামু্বসলর 
িযাকম্পয়ন। ওস , গাকি ছািুন কমস লকেফা।’  

গাকি োটব কনসয় িলসে শুরু  রল।  
আহমদ মুসা আবারও বলল, ‘ঘজাসসফাইন, ঘোমরা এই রাসে এই 

কবপসদর মসধয এখাসন এসসছ! আকম ঘয কবশ্বাস  রসে পারকছ না।’ 
‘পসর সব বলব। েুকম কনকশ্চন্ত থা । আমার  াসছ ঘোমার ঘদয়া ঘমকশন 

করভলভার আসছ, ঘজকফ কজনার  াসছও করভলভার কছল, লকেফা আরবা াসনর 
 াসছও করভলভার আসছ। েুকম জান না, আমাসদর কমস লকেফা আরবা ান বয়সস 
 ম হসলও ঘসনাবাকহনী ঘথস  ঘজদ  সর করটায়ারসমন্ট ঘনয়া এ জন কব্র্কলয়ান্ট 
ঘসনা অকফসার অথবাৎ  যাসপ্টন। আর টুসয়কন্ট ফাইভ এজ গ্রুসপ কমস লকেফা 
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ঘসনাবাকহনীসে পরপর কেনবার র যানেম কপস্তল শুকটিং-এ িযাকম্পয়ন কছল। ঘস 
দক্ষ্ো োর আরও ঘবসিসছ।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘কমস লকেফা আরবা ানস  ধেবাদ। আকম 
খুব খুকশ ঘয, েুকম োস  কপএস কহসসসব ঘপসয়ছ। ক ন্তু এ টা কবেয় েুকম জান না 
ঘজাসসফাইন, কমস লকেফা আরবা ান ঘসনাবাকহনী ঘথস  করটায়ারসমন্ট কনসলও 
েুক ব ঘসনাবাকহনীর ঘস্বোসসবী মকহলা ঘগাসয়ন্দা ইউকনসটর এ জন বি অকফসার 
এখন ঘস।’ 

কবস্ময় নামল ঘজাসসফাইসনর ঘিাসখ-মুসখ, োর সাসথ আনন্দও। 
আর কমস লকেফা আরবা ান িমস  উসি মুহূসেবর জসে এ বার ঘপছন 

কফসর োক সয় কনসয় বলল, ‘ধেবাদ স্যার। ক ন্তু আকম যেদূর জাকন, এই 
কবেয়টাসো স্যার, আপনার জানার  থা নয়।’ 

‘আমার জানার  থা নয়, এ  থা কি । আমাস  ঘ উ জানায়কন। ক ন্তু 
আপনাস  প্রথম কদন ঘদসখই ঘজসন ঘফসলকছ ঘয, আপকন েুক ব ঘসনাবাকহনীর ‘কভ 
েকেউ কস এস’ ইউকনসটর (Voluntary Women Counter-spionage 
Unit) সদস্য।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘ধেবাদ স্যার। ক ন্তু ক ভাসব ঘসটা জানসলন?’ কমস লকেফা 
আরবা াসনর ঘিাসখ-মুসখ কবস্ময়।   

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আপনার বােঁ হাসের অনাকম ায় এ টা 
ঘগাল্ড করিং আসছ। ঘয ঘগাল্ড করিং-এ ‘VWCS’ অক্ষ্রগুসলা উৎ ীণব আসছ। আকম 
জাকন, ‘VWCS’-এর স ল সদসস্যর বােঁ হাসের অনাকম ায় এই করিং থাস । এটা 
োসদর প্রাথকম  আইসেকন্টকফস শন।’ 

কমস লকেফা আরবা াসনর ঘিাসখ-মুসখ নামল এবার অপার কবস্ময়। 
বলল, ‘এই ঘছাট কবেয়টাও আপনার নজর এিায়কন স্যার! আপকন অসাধারণ, 
অনে অসাধারণ স্যার আপকন।’ 

‘আপকনও  ম অসাধারণ নন কমস লকেফা। আকম খুব খুকশ আপনাস  
সাথী ঘপসয়।’  
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বসলই ঘজাসসফাইন প্রসঙ্গ পাকিসয় বলল, ‘কসনাগসগ ক   টল, এটা ক ন্তু 
আমাসদর জানা হয়কন।’ 

‘ঘসটা বলব, ক ন্তু োর আসগ বল, ঘজকফ কজনা ঘ  যার নাম েুকম বলসল।’ 
আহমদ মুসা বলল।  

হাকস ফসুট উিল ঘজাসসফাইসনর মুসখ। বলল, ‘ও ঘহা, ঘোমাস  ঘো বলা 
হয়কন। ওটা আমার ঘসই বান্ধবীর নাম, হযরে আবু আইয়ুব আনসারীর মাজাসর 
যার সাসথ আমার ঘদখা। েুকম এটা জান।’ 

‘োহসল ‘ঘজকফ কজনা’ োর নাম। ক ন্তু কেকন ঘোমার সাসথ এই সমসয় 
এসলন ক   সর? এবিং কেকন এখন ঘ াথায়?’ 

‘ঘস অসন   থা। এেক্ষ্ণ কছসলন। পুকলশ কসনাগসগ ঘঢা ার পর উকন 
িসল ঘগসছন। হিাৎ অসুস্থ ঘবাধ  রকছসলন।’ বলল ঘজাসসফাইন।  

‘ছািসল ঘ ন? এে রাসে উকন ক ভাসব ঘগসলন?’ আহমদ মুসা বলল।  
‘অসুকবধা হসব না। উকন কনসজর গাকি কনসয় এসসকছসলন। োর সাসথ োর 

কপএ মকহলাও রসয়সছন।’ বলল ঘজাসসফাইন। 
‘ক ন্তু কেকন ঘোমার সাসথ এসলন, োস  এই রাসে ঘপসল ঘ াথায়?’ 

আহমদ মুসা বলল।  
‘ঘসটাই ঘো আসল  থা। োর  াছ ঘথস ই জানসে পাকর, েুকম 

কসনাগসগ যাে এবিং শত্রুরা ঘোমার যাওয়ার খবর আগাম ঘপসয় ঘগসছ। 
আকম....।’ 

ঘজাসসফাইসনর  থার মাঝখাসন আহমদ মুসা বসল উিল, ‘কেকন 
ঘোমাস  জানান?’ আহমদ মুসার ঘিাখ ভরা কবস্ময়।  

‘হ্যােঁ, কেকন আমাস  জানান।’  
‘উকন ক ভাসব জানসলন?  ’টায় কেকন জানান?’ 
‘উকন রাে দশটা ঘথস  আমাস  ঘটকলসফান  রকছসলন। আমার ঘমাবাইল 

বন্ধ কছল, আকম কগসয়কছলাম ঘোপ াকপ প্রাসাসদর এ  সািংসৃ্ককে  অনুষ্ঠাসন। রাে 
এগারটা পযবন্ত আকম কছলাম ঘসখাসন। উকন আমাস  ঘটকলসফাসন না ঘপসয় ঘসাজা 
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আমার বাসায় িসল এসস আমার জসে অসপক্ষ্া  রকছসলন। আকম কফসর এসস োর 
 াছ ঘথস  সবক ছ ুশুকন এবিং সিংসগ সিংসগই ঘোমাস  ঘটকলসফান  কর।’ 

‘এই খবর ঘদবার জসে কেকন ঐ রাসে ঘোমার ওখাসন এসসকছসলন!’ 
বলল আহমদ মুসা। োর ঘিাসখ কবস্ময়।  

‘খুব ভাসলা বন্ধু কেকন আমার। খবরটা োস  খুবই উকেগ্ন  সরকছল। আকম 
োর সাসথ যখন  থা বসলকছ, েখন োস  দারুণ উকেগ্ন ঘদসখকছ।’ ঘজাসসফাইন 
বলল।  

আহমদ মুসার ঘিাসখ-মুসখ েখনও দারুণ কবস্ময়। বলল, ‘ক ন্তু কেকন এই 
গুরুের খবরটা জানসলন ক   সর?’ 

‘এ কবেসয় আকম োস  কজসেস  সরকছলাম। কেকন বসলকছসলন, ঘসকদন 
রাে নয়টায় ইস্তামু্বল কবশ্বকবদযালসয়র কটিাসব ক্লাসব কগসয়কছসলন োর এ জন 
আসমকর ান অধযাকপ া বান্ধবীর সাসথ ঘদখা  রসে। বান্ধবীর  সক্ষ্ যাবার সময় 
এ টা  সক্ষ্র পাশ কদসয় কেকন যাকেসলন। রুমটার এ টা দরজা ঘখালা কছল। 
ঘভেসর ঘ উ এ জন ঘটকলসফাসন  থা বলকছসলন।  থার মসধয ঘোমার নাম 
‘খাসলদ খা ান’ শুসন ঘস থমস  দােঁকিসয় যায়। ঘভেসরর ঘলা কট ঘটকলসফাসন 
বলকছল, বুঝলাম। ক ন্তু খাসলদ খা ান ঘলা টা আল-আলা কসনাগসগ আজ রাসে 
যাসে, এটা কনকশ্চে হওয়া ঘগল ক   সর? োর  থা ঘশে হওয়ার ক ছ ুপর আবার 
 ণ্ঠ ঘশানা যায়। কেকন বসলন,  খন যাসে,  েজন যাসে- এটা ক  জানা ঘগসছ? 
োর  থা ঘশে হওয়ার পর আবার নীরবো। ক ছুপর োর  ণ্ঠ ঘশানা যায় আবার, 
খবসরর জসে ধেবাদ। দু’বার খাসলদ খা ান আমাসদর হাে ঘথস  ঘবেঁসি ঘগসছ, 
ঘসকদন খাসলদ খা ান আমাসদর এ জন ঘলা স  হেযা  সরসছ, োর আজ ঘশে 
কদন। কসনাগগ ঘথস  ঘস জীবন্ত ঘবর হসে পারসব না। োর মৃেযুদণ্ড আসগই 
ঘ াকেে হসয়সছ, আজ ো বাস্তবায়সনর রাে। োর  থা বন্ধ হসয় যায়। আর ঘ ান 
 থা হয়কন। এই ঘটকলসফাসনর  থা শুসন ঘস সিংসগ সিংসগই আমাস  ঘটকলসফান 
 সর। বার বার আমাস  পাওয়ার ঘিিা  সর ঘটকলসফাসন। না ঘপসয় ঘস ভীেণ 
উকেগ্ন হসয় ওসি। বান্ধবীর সাসথ  থা বলার ঘপ্রাগ্রাম বাকেল  সর ঘস ছুসট আসস 
আমার বাসায়। প্রায় ঘপ সন দু’ ন্টা অসপক্ষ্া  সর আমাস  পায়। আকম এজসে 
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দুঃখপ্র াশ  সরকছলাম। উত্তসর ঘস ক  বসলকছল জান? বসলকছল, আরও দু’ ন্টা 
অসপক্ষ্া  রসে হসলও  রোম।’ 

থামল ঘজাসসফাইন।  
‘ঘোমার বান্ধবী আসসলই ঘোমার সকেয ার এ জন বান্ধবী। োস  

আমার অসশে  ৃেেো কদও। আো বল, েুকম ঘো আমাস  খবর জানাসলই, 
আবার এসল ঘ ন? কেকনই বা এসলন ঘ ন?’ আহমদ মুসা বলল।  

‘এখাসনই ঘজকফ কজনার ভূকম া আসছ। ঘস আমাস  বসল, এই খবর 
ঘদয়াই যসথি নয়, কবেয়টা পুকলশস  জানাসনা উকিে। োর  থার উত্তসর সেয 
ঘগাপন  সর বললাম, োর ঘ ান বযাপাসর পুকলশস  জানাসনার অনুমকে ঘনই। 
েখন ঘস বসল, এ র ম হসে পাসর, োহসল ক ছ ুএ টা  রা দর ার। এে বি 
খবর পাওয়ার পর  সর বসস থা া সম্ভব ক   সর? আকম বকল, আমারও মন এটাই 
বলকছল। ক ন্তু আমরা ক   রসে পাকর? ঘস বসল, আমাসদর এ টা  াজই  রার 
আসছ, ঘসটা হসলা সিং সটর জায়গায় আমরা উপকস্থে হসে পাকর। আমরা ঘ ান 
সাহাসযয আসসে পারসবা ক না ঘসটা আিাহই বলসে পাসরন। ক ন্তু না ঘগসল 
আিাহ ঘয ক ছ ু  রসবন, োরও সুসযাগ থাস  না। োর এ  থার পর আমরা 
কসনাগসগ আসার কসদ্ধান্ত গ্রহণ  কর।’ থামল ঘজাসসফাইন।  

‘ঘোমার বান্ধবী ঘো আমার কবস্ময় বাকিসয়ই েুলসছ। আশ্চযব, এমন 
বান্ধবী এখসনা দুকনয়াসে কমসল?’ 

বসল এ টু থামল আহমদ মুসা। বলল আবার, ‘ঘোমার বান্ধবী ঘজকফ 
কজনা ক  ঐ অধযাপস র নাম বসলকছসলন?’ 

‘আকম কজসেস  করকন, কেকনও বসলসছন বসল মসন পিসছ না।’ বলল 
ঘজাসসফাইন।  

‘নামটা জানসে হসব।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘জানা যাসব। স াসলই ঘজসন ঘনব।’ বলল ঘজাসসফাইন।  
‘নামটা না জানাসলও িলসব ঘজাসসফাইন। রুমটার নাম্বার ক িংবা 

আইসেকন্টকফস শন ঘপসলও িলসব।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘ওটা ঘো পাওয়া যাসবই।’ বলল ঘজাসসফাইন।  
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গাকি েখন ঘগাসল্ডন হসনবর কেেীয় ব্র্ীজ অকেক্রম  রকছল।  
বাইসর দৃকি কছল ঘজাসসফাইসনর। বলল, ‘রাসের ঘগাসল্ডন হনব, মমবর 

সাগর, বসফরাসসর পটভূকমসে ইস্তামু্বলস  অপরূপ লাসগ। সকেযই ইস্তামু্বল 
ভূমধযসাগসরর েীসর সবুজ জনপসদর গলায় কবমুগ্ধ রী ঘস ন্দসযবর এ  মুক্তা।’ 

আহমদ মুসাও দৃকি কফকরসয়কছল বাইসর। বলল, ‘আমার মসন ক  হয় 
জাসনা ঘজাসসফাইন? পৃকথবীর সববসেষ্ঠ  কবর সববসেষ্ঠ এ   কবো হসে 
ইস্তামু্বল।’ 

‘ধেবাদ। আকমও ক  ক ছ ু বলসে পাকর?’ বলল কমস লকেফা 
আরবা ান।  

‘বলুন, কমস লকেফা।’ ঘজাসসফাইন বলল।  
‘ইস্তামু্বসলর মানুেগুসলা সম্পস ব ক ছ ুবলুন।’  
‘বুসঝকছ কমস লকেফা, আপকন ক  বলসে িান। ইস্তামু্বসলর মসোই 

ইস্তামু্বসলর ইকেহাসও ইকেহাসসর পাোয় কবসশে  সর, মুসকলম ইকেহাসসর পাোয় 
ঘপ্রাজ্জ্বল এ  মুক্তার মসো। সুলোন কেেীয় মুহাম্মদ এবিং ঘসাসলমান দয 
মযাগকনকফসসন্টরা ইস্তামু্বসলর মুক্তার মসোই মানুে। ওরা ইস্তামু্বসলর শুধু নয়, শুধু 
েুরসস্কর নয়, ঘগাটা ইসলামী দুকনয়ার ঘেষ্ঠ সন্তান।’ 

‘ধেবাদ স্যার। আমরা এসস ঘগকছ।’ বলল কমস লকেফা আরবা ান।  
মমবর সাগসরর েীসর ঘোপ াকপ প্রাসাসদর কেেীয় ঘগট কদসয় প্রসবশ  রল 

গাকি।  
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৭ 
ঘরাসমলী দুসগব আহমদ মুসার অকফস  ক্ষ্।  
ঘিয়াসর বসস আসছ আহমদ মুসা।  
োর সামসন এ টা ফাইল ঘখালা। ফসটাসহ বাসয়াোটা টাইসপর 

 াগজপত্র ঘস ফাইসল।  
ফাইসলর কদস  োক সয় আসছ আহমদ মুসা। ক ন্তু দৃকি োর ফাইসল 

ঘনই। মন-মসনাসযাগটা হাকরসয় ঘগসছ অে ঘ াথাও।  
ঘভেসর োর এ  প্রবল অস্বকস্ত এবিং ঘোলপাি। কবশ্বাস  রসে  ি হসে 

োর, ক ন্তু  ুসর-কফসর োর সসন্দসহর দৃকি ঘসকদস ই পিসছ ঘ ন?  
আহমদ মুসার অকফস  সক্ষ্ হন্তদন্ত হসয় প্রসবশ  রল ঘজনাসরল োকহর 

োকর  এবিং োর সাসথ েঃ ঘশখ আবদুিাহ কবন বাজ।  
োসদর দু’জসনর পাসয়র শসব্দও আহমদ মুসার হাকরসয় যাওয়া ভাব 

 াটল না। মুখ েুলল না আহমদ মুসা। কনশ্চল, কনেন্দ ঘস। ঘযন ফাইসলর কদস  
োক সয় পাথর হসয় ঘগসছ ঘস।  

ঘজনাসরল োকহর োকর রা যেটা দ্রুে আহমদ মুসার অকফস  সক্ষ্ 
ঢুস কছল, েেটাই থমস  ঘগল োরা আহমদ মুসার কনসজস  হাকরসয় ঘফলা েন্ময় 
ভাব ঘদসখ।  

োরা  সয়  মুহূেব দােঁিাল। বুঝল োরা ঘয, আহমদ মুসা গভীর কিন্তায় 
কনমগ্ন।  

ঘজনাসরল োকহর োকর  ো াল েঃ ঘশখ বাসজর কদস ।  
েঃ ঘশখ বাজ এ টু সিল হসলা। আর দু’এ ধাপ একগসয় ঘটকবসলর ধাসর 

কগসয় বলল, ‘আসসালামু আলাইকুম, স্যার।’ 
িমস  উসি মুখ েুলল আহমদ মুসা।  
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সামসন ঘজনাসরল োকহর োকর  এবিং েঃ ঘশখ বাজস  ঘদসখ উসি 
দােঁিাল। ঘহসস বলল, ‘স্যকর, আপনারা দােঁকিসয় আসছন। আকম এ টু আনমনা হসয় 
পসিকছলাম। কিজ, বসুন আপনারা।’ 

বসল ঘজনাসরল োকহর োকর  ও েঃ ঘশখ বাজ।  
আহমদ মুসাও বসল।  
‘আপনার এমন আপনহারা ঘিহারা আকম আর  খনও ঘদকখকন। গে 

রাসে আপনার উপর কদসয় ঘয ধ ল ঘগসছ, োসে আপকন আজ অকফসস না 
আসসলও পারসেন। আপনার যসথি কবোম হসে না বসল আকম মসন  কর।’ বলল 
ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

‘না, ঘসর ম ক ছ ু নয়। আকম ঘ ান ক্লাকন্ত অনুভব  রকছ না। আকম 
আমাসদর সমস্যাগুসলা কনসয়ই ভাবকছলাম।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘যার মন ক্লান্ত হয় না, োর ঘদহ ক্লান্ত হওয়ারও সুসযাগ পায় না। আপনার 
মন  খনও ক্লান্ত হবার নয়, আকম জাকন খাসলদ খা ান। েবু  াজ ও কবোসমর 
এ টা অিং  আসছ, ঘস অিং  মানসে হয় আমাসদর। যা , কমঃ খাসলদ খা ান। 
আকম এখাসন আসার আসগ ঘটকলসফান ঘপলাম হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা 
 ামাসলর। কেকন সািং াকে  খুকশ। কেকন জানাসলন, আপনার অনুমান শেভাগ 
কি । ঐ পােঁিকট কফিংগার কপ্রন্ট আমাসদর পােঁিজন ঘগাসয়ন্দার। োসদর গকলে 
ঘদহাবসশেও পাওয়া ঘগসছ। আর....।’ 

ঘজনাসরল োকহসরর  থার মাঝখাসন আহমদ মুসা বসল উিল, ‘ঘ াথায় 
পাওয়া ঘগসছ োসদর ঘদহাবসশে?’ 

‘খাসদর ঘফ্ল্াসর ঘয পাথরটা ঘদকখসয় এসসকছসলন। বসলকছসলন ঘয, 
পাথরটা ঘ ান সুিঙ্গ বা কসেঁকি পসথর মুখ হসে পাসর। কি ই পাথরটা সকরসয় এ টা 
কসেঁকিপথ পাওয়া ঘগসছ। কসেঁকিটা কসনাগগ ঘথস  ঘবরুবার এ টা ঘগাপন পথ। ঐ 
কসেঁকি কদসয় এ টা সুযয়াসরজ পথও পাওয়া ঘগসছ। ঘসখাসনই পােঁিকট লাশ পাওয়া 
ঘগসছ।’  
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এ টু থামল ঘজনাসরল োকহর োকর । বসল উিল সিংসগ সিংসগই আবার, 
‘যা বলকছলাম, কসনাগগ সািব  সর ক ছ ুমূলযবান েকুসমন্ট পাওয়া ঘগসছ বসল মসন 
 রা হসে। সবাই মসন  রসছ, আপনার ঘদখা দর ার ওগুসলা।’ 

‘আলহামদুকলিাহ্। আকম ঘদখব ওগুসলা। আো, কসনাগসগ যারা মারা 
ঘগসছ, োসদর পকরিয় পাওয়া ঘগসছ?’ বলল আহমদ মুসা।  

‘ঘস ঘিিা হসে। েসব লাসশর মসধয আপকন যার  থা বসলকছসলন, ঘসই 
েঃ ঘেকভে ইয়াহুসদর লাশ ঘনই।’  

‘ওসদর  থা-বােবায় শুসনকছলাম ঘয উকন কসনাগসগর বাইসর আসছন, েসব 
এসসসছন ক িংবা এসস ঘপ েঁসছকছল ক না এটা কনকশ্চে হবার জসেই লাসশর মসধয 
োস  সন্ধান  রার  থা বসলকছলাম।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘জনাব খাসলদ খা ান, রাসেই ঘপ্রকসসেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী আপনার 
কসনাগগ অপাসরশসনর ঘরজাসির  থা শুসনসছন। ঘভার রাসেই োরা আমাস  
ঘটকলসফান  সর োসদর ধেবাদ ও  ৃেেো আপনাস  জানাসে বসলসছন। 
আপকন োসদর  ল  রসল োরা খুকশ হসবন। ঘভার রাসে ঘটকলসফান  সর 
আপনাস   ি কদসে োরা িানকন।’ 

‘কি  আসছ, আকম োসদর ঘটকলসফান  রব। ক ন্তু আমরা আসসল খুব 
এ টা এসগাইকন। ওসদর খবর ঘদবার মসো ঘেমন ক ছ ু ঘনই।’ আহমদ মুসা 
বলল।  

‘বলসছন ক  আপকন! আমরা গে  সয়  মাসস এ  ইকি এসগাসে 
পাকরকন। আপকন মাত্র  সয়  কদসন শুধু েিযন্ত্রটাস ই সামসন এসন ঘফলা নয়, 
োসদর উপর আপকন শক্ত আ ােও  সরসছন।’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

‘ক ছুটা আমরা একগসয়কছ বসট। ক ন্তু োসদর কদস  এসগাবার দরজা 
আমরা ঘপসয়কছলাম। ঘসটা আল-আলা কসনাগগ। ক ন্তু গে রাসের পর ঘস দরজা 
বন্ধ হসয় ঘগল। আকম বন্ধ  রসে ঘিসয়কছলাম না, মাত্র এ টা ঘগাপন অনুসন্ধাসন 
কগসয়কছলাম। ক ন্তু আমার যাওয়াটা জানাজাকন হসয় যাওয়ায় বি  টনা  সট ঘগল 
এবিং ঘস দরজাটা বন্ধ হসয় ঘগল। এখন আমাসদর সামসন দু’কট দুববল অবলম্বন 
অবকশি আসছ, ঘস দু’টা হসলা ....।’ 
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বসল হিাৎ ঘথসম ঘগল আহমদ মুসা। োর মসন হসলা, কসনাগসগ যাবার 
কবেয়টা এভাসব বসলই জানাজাকন হসয় কগসয়কছল। ঘসকদনও োর কসনাগসগ যাবার 
খবরটা ঘজনাসরল োকহর োকর  ও েঃ ঘশখ বাসজর  াসছ আহমদ মুসা বসলকছল। 
ঘসভাসব আর ঘ ান  থা বলা যাসব না।  

আহমদ মুসাস  হিাৎ ঘথসম ঘযসে ঘদসখ ঘজনাসরল োকহর ও ঘশখ বাজ 
উৎসু  হসয় উিল। আহমদ মুসাস  খুব কিকন্তে ঘদসখ এ কবেসয় ক ছ ুনা বসল 
ঘজনাসরল োকহর োকর  কজসেস  রল, ‘জানা-জাকনর কবেয়টা ক ভাসব  টল? 
ওসদর  াসছ খবরটা ক ভাসব ঘপ েঁছল? আমার  াসছ কবেয়টা খুব সািং াকে  মসন 
হসে। মসন হসে, আমাসদর কনরাপত্তায় ঘ ান ফুসটা আসছ। এ ফসুটা বন্ধ না  রসল 
ঘো আমরা সামসন এসগাসে পারসবা না।’  

গম্ভীর হসয় উিল আহমদ মুসার মুখ, ‘আকম এ কবেয় কনসয় আসলািনার 
জসেই আপনাসদর ঘেস কছ।’ 

বসল নসি-িসি বসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এ পযবন্ত আমার মসন হয়, 
খবর পািার বা লী -আউট হওয়ার কেনকট  টনা  সটসছ। আকম আল-আলা 
পাহাসির পুকলশ আ বাইভসস ক  উসিসশ্য কগসয়কছলাম, ঘসটা শত্রুরা ঘজসন 
ঘফসল। পসর আকম োঃ ইয়াসাসরর বাসায় যাওয়ার খবরও পািার হসয় যায়। 
েৃেীয়  টনা গে রাসে। আকম ঘয কসনাগসগ যাকে, ঘসটাও শত্রুসদর আগাম জানা 
হসয় যায়। এর অথব আমাসদর অকফসস ঘ ান কলস জ রসয়সছ এবিং বাইসরর  াসরা 
সাসথ োর ঘযাগাসযাগ রসয়সছ।’ থামল আহমদ মুসা।  

ঘিাসখ-মুসখ উসেগ ফুসট উিল ঘজনাসরল োকহর োকর  ও েঃ ঘশখ বাজ 
দু’জসনরই। 

‘সািং াকে   থা! োহসল ঘো আমাসদর সব েথযই শত্রুরা ঘপসয় যাসে! 
এমন ক  এই  থা-বােবাও হয় ঘো!’ বলল েঃ ঘশখ বাজ। 

‘ঘশখ বাজ, ঘোমার ঘশে  থাটা আেিং জন । এেটা সসন্দহ  রার ক  
আসছ?’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

‘আমার এ থা বলার  ারণ হসলা, খাসলদ খা ান স্যার েথয পািাসরর 
ঘয কেনকট  টনার  থা উসিখ  সরসছন, ঘসখাসন স্যাসরর যাওয়ার কবেসয় 
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আমাসদর সাসথই আলাপ হসয়সছ। অকফসসর আর ঘ উ এসব কবেয় জানার প্রশ্নই 
ওসি না।’ বলল েঃ ঘশখ বাজ।  

‘কবেয়টা োহসল ঘো গুরুের অবস্থার কদস  টানব কনসে। আমাসদরস  
সামসন ঘরসখই োহসল সসন্দসহর যাত্রা শুরু  রসে হসব।’ ঘজনাসরল োকহর 
োকর  বলল।  

‘ঘজনাসরল োকহর োকর  দুইসয় দুইসয় িার হওয়ার মসো অিংস র  থা 
বসলসছন। ক ন্তু অিং  ও েিযন্ত্র এ  কজকনস নয়। েিযসন্ত্রর অন্ধ ার গকল অিংস র 
কনয়সম িসল না। এখাসন যা দৃশ্যমান হয়, বাস্তবো োর ঘিসয় কভন্ন হসয় থাস । 
আপনাসদর দু’জসনর সাক্ষ্াসে ঘয  থা হয়, ো পািার হওয়ার উৎস অসন  ক ছুই 
হসে পাসর। আমাসদর দৃকি ঘসকদস  কনবদ্ধ হওয়া দর ার।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘োহসল  রণীয় বলুন কমঃ খাসলদ খা ান।’ ঘজনাসরল োকহর োকর  
বলল।  

আহমদ মুসা োর ফাইসলর েলা ঘথস  এ খণ্ড  াগজ ঘবর  সর 
ঘজনাসরল োকহসরর হাসে েুসল কদসয় বলল, ‘এই  াজটা এখকন এই মুহূসেব সম্পন্ন 
 রসে হসব। ঘসনাবাকহনীর এ কবেয়  এ জন এিপাটব এসসসছন। কেকনই  াজটা 
 রসবন। োর অনুসন্ধান ঘশে না হওয়া পযবন্ত আমরা ঘ উ ঘ ান  থা আর বলব 
না।’ 

ঘজনাসরল োকহর োকর  আহমদ মুসার ঘদয়া  াগজখণ্ড োর ঘিাসখর 
সামসন েুসল ধরল। পিল, ‘আমাসদর গসবেণা প্রকেষ্ঠাসনর ঘফ্ল্াসর সবগুসলা 
প্রশাসকন   সক্ষ্র প্রকেকট ইকি পকরমাণ জায়গা, অকফসসর কজকনসপত্র সবক ছু 
ট্র্ান্সকমশন-ঘসনসসকটভ স্কযানার কদসয় স্কযান  সর প্রমাণ  রসে হসব, অকফসসর 
ঘ াথাও ঘ ান ঘগাপন ট্র্ান্সকমটার ঘনই। অনুসন্ধাসনর এই সময়টা অকফসসর 
সবাইস  োসদর স্ব স্ব জায়গায় কেউকটরে অবস্থায় থা সে হসব। এ কবেয়টা কলসখ 
কদলাম এই  ারসণ ঘয, শত্রুসদর  াসছ এ েথয যাসে না যায়, আমরা আমাসদর 
অকফসস ট্র্ান্সকমটার থা ার কবেয় সসন্দহ  সরকছ এবিং োর সন্ধান  রকছ।’ 
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পসি ঘজনাসরল োকহসরর মুখ আনসন্দ উজ্জ্বল হসয় উিল। বলল, 
‘ধেবাদ কমঃ খাসলদ খা ান। এ কবেয়কট ঘয আপনার মাথায় এসসসছ, এজসে 
আিাহর শু করয়া আদায়  রকছ।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ াজটা ঘশে হবার আসগ আমরা ঘ উ  থা 
বলব না ঘজনাসরল োকহর োকর ।’ 

িমস  উিল ঘজনাসরল োকহর। বলল, ‘স্যকর, উৎসাসহর বসশ ভুসল 
কগসয়কছলাম। সকেযই স্যকর।’  

বসল ঘজনাসরল োকহর োকর   াগজখণ্ড েুসল কদল েঃ ঘশখ বাসজর 
হাসে। ঘশখ বাজও পিল  াগজখণ্ড। োর মুখও আনসন্দ উজ্জ্বল হসয় উিল। 
বলল, ‘আলহামদুকলিাহ্, স্যার কি  পসথ এসগাসেন।’ 

‘আবার  থা!’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর  েঃ ঘশখ বাজস  লক্ষ্য 
 সর।  

েঃ ঘশখ বাজ কজভ  াটল।  
সবাই ঘয যার ঘটকবসল িসল ঘগল।  
দু’ ন্টা ধসর িলল ট্র্ান্সকমশন-ঘসনসসকটভ স্কযানার (TSS)-এর 

অনুসন্ধান। TSS যন্ত্রকট ট্র্ান্সকমশন-ঘসনসসকটভ কেসটেসরর (TSD) উন্নেের 
সিংস্করণ। এই যন্ত্রকট দুই বগবফটু একরয়ার মসধয আলকপসনর আগার ঘিসয়ও সূক্ষ্ম 
ট্র্ান্সকমটার ঘয ঘ ান  ভাসরর মসধযই থা , ো ঘবর  সর ঘফলসে পাসর।  

দুই  ন্টার অনুসন্ধান ঘশসে অনুসন্ধান কটসমর প্রধান  সনবল জামালী 
ওনাল আহমদ মুসার  াসছ এসস োর হাসে এ টা এনসভলাপ েুসল কদসয় বলল, 
‘স্যার, অেযন্ত পাওয়ারফলু এ টা ট্র্ান্সকমটাসরর সন্ধান পাওয়া ঘগসছ। আমার 
করসপাসটব োর সব কববরণ রসয়সছ।’ 

‘ধেবাদ’ বসল আহমদ মুসা এনসভলাপকট কনসয় বলল, ‘কিজ  সনবল, 
এ টু বসুন।’ 

বসল  সনবল জামালী ওনাল।  
আহমদ মুসা এনসভলাপ খুসল করসপাসটবর উপর ঘিাখ বুলাসে কগসয় মুখ 

মকলন হসয় ঘগল োর। েঃ ঘশখ আবদুিাহ কবন বাসজর ঘ াট-কপসন ট্র্ান্সকমটার। 
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োর সসন্দহ োহসল সেয প্রমাণ হসলা! ক ন্তু এই সেয হওয়াটা খুবই ঘবদনাদায় । 
 সরর পকরসবশ তবকর হসল োর ঘিসয় বি ট্র্যাসজকে আর ক ছু ঘনই। আহমদ মুসা 
বলল, ‘ সনবল, এই ট্র্ান্সকমটাসরর ঘমসসজ  েদূর ঘপ েঁছসে পাসর এবিং এই 
ঘমসসজ এ াকধ  জন করকসভ  রসে পাসর ক না?’ 

‘শহরািসল এর ঘরি দশ বগবমাইসলর ঘবকশ নয়। ক ন্তু শহসরর বাইসর 
এর ঘরি িার গুণ ঘবকশ হসয় দােঁিায়। ক ন্তু এর ঘমসসজ ট্র্ান্সকমটটা টাসগবসটে। এর 
ঘমসসজ করকসভ  রার জসে এর ঘগাপন ঘ াসের কেস াসয়কন্স জানা থা া 
দর ার।’ 

‘ধেবাদ  সনবল।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘ধেবাদ স্যার।’ বসল উসি দােঁিাল  সনবল জামালী ওনাল।  
 সনবল উসি ঘযসেই আহমদ মুসা  সনবসলর ঘদয়া এনসভলাপ কনসয় ছুটল 

ঘজনাসরল োকহর োকরস র  সক্ষ্।  
আহমদ মুসা ঘজনাসরল োকহসরর  সক্ষ্ কগসয় োস  এনসভলাপ কদসয় 

সবক ছু বলল। সব শুসন ঘিাখ ছানাবিা হসয় ঘগল ঘজনাসরল োকহর োকরস র। 
বলল ভাকর, ভািা  সণ্ঠ, ‘ঘশে পযবন্ত েঃ ঘশখ বাজ এই কবশ্বাস াে ো  রল!’ 

‘না কমঃ ঘজনাসরল োকর , েঃ ঘশখ বাজ কনরপরাধ। ওর ‘ঘ াট-কপন’ ঘয 
এ কট ট্র্ান্সকমটার, ো উকন জাসনন না, আকম কনকশ্চে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘োহসল?’ কজোসা ঘজনাসরল োকহর োকরস র।  
‘বলকছ। োর আসগ েঃ ঘশখ বাজস  এখাসন োকুন।’  
 থা ঘশে  সর এ টু ঘথসমই আবার বলল, ‘োস  বলুন, আসার আসগ 

োর ঘ াটটা ঘযন কেকন খুসল ঘরসখ আসসন।’ 
‘ঘ ন কমঃ খাসলদ খা ান?’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  
‘োর ঘ াসট ‘ঘ াট-কপন’ আসছ। ঘসটা থা সল ঘ ান  থা বলা যাসব 

না।’  
‘বুসঝকছ, ধেবাদ।’ বসল ঘজনাসরল োকহর েঃ ঘশখ বাজস  োর কনসজর 

 সক্ষ্ আসসে বলল এবিং বসল কদল, আসার সময় ঘযন ঘস োর ঘ াট  সক্ষ্ খুসল 
ঘরসখ আসস।  
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কমকনটখাসনস র মসধযই েঃ ঘশখ বাজ ঘজনাসরল োকহসরর  সক্ষ্ এল।  
েঃ ঘশখ বাজ বসসল আহমদ মুসা উসি দােঁকিসয় বলল, ‘এ  কমকনট, আকম 

আসকছ।’  
আহমদ মুসা  সরর বাইসর এসস ঘসাজা কগসয় ঢু ল ঘশখ বাসজর  সক্ষ্। 

ঘদখল, েঃ ঘশখ বাসজর ঘ াট োর হ্যািংগাসর টািাসনা এবিং ঘ াট-কপনটা িলিল 
 রসছ োর ঘ াসট। খুকশ হসলা আহমদ মুসা।  

কফসর এল ঘস ঘজনাসরল োকহসরর  সক্ষ্।  
েঃ ঘশখ বাজ ঘ াট-কপনটা পস সট কনসয় এসসসছ ক না, ঘসটা কনকশ্চে 

হবার জসেই আহমদ মুসা েঃ বাসজর  সক্ষ্ কগসয়কছল। এটা কনকশ্চে হবার োর 
প্রসয়াজন কছল দুই  ারসণ—এ . েঃ ঘশখ বাসজর কনসদবাকেো সম্পস ব আরও 
কনকশ্চে হওয়া, দুই. আরও সাবধানো অবলম্বন  রা ঘয, ঘ াট-কপনটা োর সাসথ 
ভুলক্রসমও আসসকন। 

আহমদ মুসা এসল ঘজনাসরল োকহর োকর  বলল, ‘কমঃ খাসলদ খা ান, 
শুরু  রুন।’ 

‘কমঃ ঘশখ বাজ, ক ছ ুবযকক্তগে প্রশ্ন  রসল ঘো ক ছু মসন  রসবন না?’ 
আহমদ মুসা বলল।  

‘স্যার, বযকক্তগে ক িংবা ঘয ঘ ান প্রশ্ন  রার অকধ ার আপনার আসছ।’ 
বলল েঃ ঘশখ বাজ। 

‘ধেবাদ েঃ ঘশখ বাজ।’ 
বসল এ টু থামল আহমদ মুসা। োরপর শুরু  রল, ‘কবসয়র আসগ 

আপনার স্ত্রীর সাসথ প্রথম ঘদখা আপনার ঘ াথায় হয়?’ 
‘প্রথম ঘদখা হয় ঘলবানসনর আসমকর ান ইউকনভাকসবকটসে এ  

আন্তজবাকে  ছাত্র-ঘসকমনাসর। োরপর জামবাকনসে আমরা এ সাসথ কপএইিকে 
 কর।’ বলল েঃ ঘশখ বাজ।  

‘আপনার স্ত্রীর জন্মস্থান ঘলবানসনর ঘব াসে।  খনও আপকন ঘসখাসন 
ঘগসছন?’  
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‘না, যাইকন। এমন ক  কবসয়র পর ঘলবানসনও আর যাওয়া হয়কন।’ েঃ 
ঘশখ বাজ বলল।  

‘আপকন ক  আপনার স্ত্রীর এ াসেকম  ঘর েবগুসলা ঘদসখসছন?’  
‘এ সাসথ কপএইিকে  রার সময় গ্রযাজুসয়শন সাকটবকফস ট, মা বসশীট 

ঘদসখকছ। অেক ছ ুঘদখার  খনও প্রসয়াজন হয়কন।’ বলল েঃ ঘশখ বাজ।  
‘তবরুসে হায়ার সু্কসল ঘঢা ার সময় আপনার স্ত্রী শুধু নাম নয়, ঘগাটা 

এ াসেকম  ঘর েব বদসল ঘফসলন, এটা ক  আপকন জাসনন?’  
কবস্ময়-কবফাকরে ঘিাসখ েঃ ঘশখ বাজ ো াল আহমদ মুসার কদস । 

বলল প্রকেবাদী  সণ্ঠ, ‘এটা ক  কি  স্যার?’ 
‘দুঃকখে েঃ ঘশখ বাজ। আকম যা বসলকছ, ো সম্পূণব সেয। শুধু োই নয়, 

আপনার স্ত্রী ঘব াসে এ  ঘলবাননী ইহুকদ পকরবাসর জন্মগ্রহণ  সরন। প্রাথকম  
সু্কল কেকন ঘশে  সরন ইসরাইসল। োরপর কফসর আসসন ঘলবানসন। েখন োর 
নাম কছল আকলশা দাকনসয়ল। ঘলবানসন কেকন ঘফরার পর ‘আসয়শা আকজমা’ নাসম 
এ জন প্রাথকম  সু্কল পাস ছাত্রী রহস্যজন ভাসব খুন হয়। অেকদস  এই ছাত্রীর 
ঘগাটা পকরবাসরর সবাই এ  কবসফারসণ কনহে হয়। আসয়শা আকজমা খুন হওয়ার 
পর আকলশা দাকনসয়ল হসয় যান আসয়শা আকজমা। এই নাম ও আসয়শা আকজমার 
এ াসেকম  ঘর েব কনসয় কেকন ভকেব হন তবরুসের হায়ার সু্কসল। কফকলকস্তসনর 
ঘগাসয়ন্দা কবভাসগর অনুসরাসধ ঘলবানসনর ঘগাসয়ন্দা কবভাগ অনুসন্ধান  সর এ 
েথয জাকনসয়সছ। আকম কফকলকস্তন সর ারস  অনুসরাধ  সরকছলাম এ েথয জানার 
জসে।’ থামল আহমদ মুসা।  

েঃ ঘশখ বাজ কনববা , কনস্তব্ধ। ঘস ফযাল ফযাল  সর োক সয় আসছ 
আহমদ মুসার কদস । োর ঘিাসখ-মুসখ অসীম কবস্ময়। এ  অসহায় ভাব ফুসট 
উসিসছ োর ঘিহারায়।  

আহমদ মুসা োর এ কট হাে েঃ ঘশখ বাসজর  ােঁসধ রাখল। সান্ত্বনা কদসয় 
বলল, ‘মন শক্ত  রুন েঃ ঘশখ বাজ। আপনার স্ত্রী গুরুের  াসজ আপনার 
অজাসন্ত আপনাস  মাধযম কহসসসব বযবহার  রসছন।’  
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আহমদ মুসা এ টু থামল। ঘথসমই আবার বসল উিল, ‘আপকন আপনার 
‘ঘ াট-কপন’টা ঘ াথায় ঘপসয়কছসলন েঃ বাজ?’ 

‘আমার স্ত্রী সিংগ্রহ  সরন। কেকনই আমাস  এটা বযবহাসরর জসে ঘদন।’ 
বলল শু সনা  সণ্ঠ েঃ ঘশখ বাজ। 

‘আপকন জাসনন না ঘশখ বাজ, আপনার ঘ াট-কপনটা এ টা ট্র্ান্সকমটার। 
অকফসস আপকন যে  থা বলসেন, যে  থা আপনাস  বলা হসো, ঐ 
ট্র্ান্সকমটাসরর মাধযসম সব িসল ঘযে আপনার স্ত্রীর  াসছ রকক্ষ্ে গ্রাহ  যসন্ত্র। 
আপনার স্ত্রী ঘসগুসলা সিংসগ সিংসগই জাকনসয় কদসেন েিযন্ত্র ারী......।’ 

আহমদ মুসার  থায় বােঁধা কদসয় আেব সণ্ঠ বসল উিল েঃ ঘশখ কবন বাজ, 
‘আর বলসবন না স্যার। আকম সহ্য  রসে পারকছ না। আমার বু  ঘভসি যাসে। 
আকম সব বুঝসে পারকছ। ঘ ন ঘস ঘ াট-কপনটার প্রকে এে লক্ষ্য রাখে, ঘ ন ঘস 
প্রকেকদন ঘ াসট আমার ঘ াট-কপনটাস  কি িা   সর কদে। আকম ভাবোম, 
ঘ াট-কপসন ঘযসহে ু ‘ াবা’ শরীসফর প্রকে ৃকে আসছ, োই এর প্রকে োর এই 
যত্ন।’ 

ঘথসম ঘগল েঃ ঘশখ বাজ।  ান্নায় রুদ্ধ হসয় ঘগল োর  ণ্ঠ।  
সান্ত্বনা ঘদবার জসে েঃ ঘশখ বাসজর  ােঁসধ হাে রাখল আহমদ মুসা।  
এই সান্ত্বনায় ঘস আরও ঘভসি পিল। োর দু’ঘিাখ ঘথস  ঘনসম এল 

অশ্রুর বো। দু’হাসে মুখ ঘঢস  ফুেঁকপসয় ঘ েঁসদ উিল ঘস।  
ঘজনাসরল োকহর োকর  োর ঘিয়ার ঘথস  উসি এল এবিং েঃ ঘশখ 

বাসজর পাসশ বসল।  সয় খণ্ড কটসুয ঘপপার োর কদস  একগসয় কদসয় বলল, 
‘ঘিাখ ঘমাছ েঃ ঘশখ বাজ। েুকম ক   ায়সরা কবশ্বকবদযালসয়র ঘসই েুসখাি 
ছাত্রসনো নও, ঘয জাকের  াসছ কনসজর জীবন উৎসগব  রার শপথ কনসয়কছল! েুকম 
ক  ঘসই েঃ ঘশখ বাজ নও, ঘয এই গসবেণা ইনকেকটউসটর িা করস  যুদ্ধ কহসসসব 
কনসয়কছল! েুকম বরিং এখন আিাহর শু করয়া আদায়  র ঘয, ঘোমার প্রকে, 
ঘোমার জাকের প্রকে, মানবোর প্রকে ঘোমার স্ত্রীর কবশ্বাস াে ো আিাহ 
যথাসমসয় ধকরসয় কদসয়সছন আরও ঘ ান বি ক্ষ্কে হবার আসগই।’ 
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েঃ ঘশখ বাজ ঘিাখ মুছল। বলল, ‘আমার  ি অে জায়গায় স্যার। 
আসয়শা আকজমা আমার এে  াসছর হসয়ও এে দূর হসে পারল ক   সর! ঘস ঘো 
মানুে।। হৃদয় ছািা ঘো ঘ ান মানুে ঘনই! ঘসই হৃদয়স  পদদকলে  সর ঘ ান 
স্বাসথব ঘস আমার সাসথ, আমার পকরবাসরর সাসথ এই কবশ্বাস াে ো  রসে 
পারল!’ বসল আবার  ান্নায় ঘভসি পিল ঘস।  

‘ঘোমার এই  ি স্বাভাকব  েঃ বাজ। ক ন্তু ঘস োর হৃদয়বৃকত্ত, ঘপ্রম-
ভাসলাবাসা এবিং পকরবাসরর প্রকে দাকয়সত্বর িাইসে োর জাকেগে পকরিয় ও 
দাকয়ত্বস ই বি  সর ঘদসখসছ। ঘোমাস ও শক্ত হসে হসব ঘশখ বাজ। োসয়র 
প্রকে ঘোমার দাকয়ত্বস ও সবার উপসর স্থান কদসে হসব ঘোমাস । ঘোমার ঘক্ষ্সত্র 
যা  টল, েিযসন্ত্রর রঙ্গমসি এমন  টনা আসগও  সটসছ, ভকবষ্যসেও  টসব।’ 
বলল আহমদ মুসা।  

ঘিাখ মুসছ ঘসাজা হসয় বসল েঃ ঘশখ বাজ। ঘস বলল ঘজনাসরল োকহরস  
লক্ষ্য  সর, ‘স্যার, আসয়শা আকজমা এখন বাকিসে আসছ। কেনটায় যাসব ঘস 
আমার ঘমসয়স  আমার ঘবাসনর বাকি ঘথস  আনসে। োর আসগই োস  
আপনারা ঘগ্রফোর  রুন।’ 

থামল। এ টা দম কনল। োরপর ঘস হােসজাি  সর বলল, ‘আকম 
আপনাসদর সাসথ ঘযসে পারসবা না। আপনারাই োস  ঘগ্রফোর  সর আনুন। 
আকম োর কদস  িাইসে পারসবা না। আকম সহ্য  রসে পারসবা না অসহ্য ঘসই 
দৃশ্যটাস । আমার এই দুববলোস  আপনারা ক্ষ্মা  রুন।’ আবার  ান্নায় ঘভসি 
পিল েঃ ঘশখ বাজ। 

আহমদ মুসা ও ঘজনাসরল োকহর োকর  দু’জসনই দু’কদ  ঘথস  েঃ 
ঘশখ বাসজর কপসি সান্ত্বনার হাে রাখল। ঘজনাসরল োকহর োকর  বলল, ‘কি  
আসছ েঃ বাজ, েুকম ঘযভাসব িাে, ঘসভাসবই হসব। েসব আমরা ঘোমার বাসায় 
যাব আরও  ণ্টা দুসয়  পর। এ দুই  ণ্টা আমাসদর বযস্ত থা সে হসব। আজ ঘটে 
লযাসব আমাসদর এ টা আকবষ্কাসরর লযাব-প্রদশবনী হসব। ঘসখাসন ওআইকস 
ঘিয়ারমযান, ঘসসক্রটাকর ঘজনাসরল, েুক ব ঘপ্রকসসেন্ট এবিং প্রধানমন্ত্রী আসসছন।’  

থামল ঘজনাসরল োকর ।  
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‘ক ন্তু োস  ধরাটাই আপনাসদর এই মুহূসেবর প্রথম প্রাসয়াকরকট হওয়া 
উকিে। োস  ধরসল েিযন্ত্রটাস ও আপনারা ধরসে পারসবন। আকম জাকন না, 
আমাসদর এই কিন্তা-ভাবনা ঘস জানসে পারসছ ক না। ক ন্তু োস  ঘ ানভাসবই 
পালাবার সুসযাগ ঘদয়া উকিে নয়।’ বলল েঃ ঘশখ বাজ শু সনা, ভািংগা  সণ্ঠ।  

শুসনই ঘজনাসরল োকহর োকর  এ বার আহমদ মুসার কদস  ঘিসয় 
ঘমাবাইল েুসল এ টা  ল  রল।  ল ঘপসয় সালাম কবকনমসয়র পর বলল, ‘স্যার, 
লযাব-প্রদশবনীটা দু’ ণ্টা কপকছসয় কদসে হসব। এ টা ইমারসজকন্স  াজ ঘদখা 
কদসয়সছ। কমঃ খাসলদ খা ানস  এখকন ঘবরুসে হসব। আকম োর সাসথ ঘযসে 
পাকর। মাননীয় ঘপ্রকসসেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী বসলকছসলন, এই কেসসিসে খাসলদ 
খা াসনর উপকস্থে থা া খুব জরুকর। আপকন যকদ ঘযাগাসযাগ  সর এ টা কসদ্ধান্ত 
ঘনন ভাসলা হয়।’ 

বসল ওপাসরর  থা শুসন ঘটকলসফান ঘরসখ কদল ঘজনাসরল োকহর োকর । 
বলল, ‘েের কবোনী আকমর আবদুিাহ আন্দালুসী ঘপ্রকসসেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী 
হাউসজর সাসথ ঘযাগাসযাগ  সর এখকন জানাসবন।’  

‘প্রদশবনীসে আজ ঘ ান কবেয়টা ঘদখাসনা হসব?’ কজসেস  রল আহমদ 
মুসা।  

‘আমাসদর ‘ঘসােব’-এর ঘফাটন-ঘনট ঘয ঘ ান উিন্ত বস্তুস  আটস  আসরা 
উপসর সকরসয় কনসয় কবসফারণ  টায়। আমাসদর কবোনীরা ঘিিা  সরকছল এই 
কবসফারণটা পৃকথবীর আবহাওয়ামণ্ডসলর বাইসর কনসয় কগসয়  রার। ঘস ঘক্ষ্সত্র 
আমরা সফল হসয়কছ। আজ ঘসটাই লযাব-কেসসিসে ঘদখাসনা হসব।’ বলল 
ঘজনাসরল োকহর।  

‘শুরু ঘথস ই আমার এ টা কজোসা, মাক বন যুক্তরাসের ‘এসকেআই’ 
এবিং আমাসদর ‘ঘসােব’-এ দু’ঘয়র পাথব য ক ? দু’কটই ঘো উসি আসা অস্ত্র ধ্বিংস 
 সর।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘দু’ঘয়র মসধয ঘযাজন ঘযাজন পাথব য। মাক বন ‘এসকেআই’ হসলা 
 াউন্টার ঘক্ষ্পণাস্ত্র যা আক্রমণ ারী ঘক্ষ্পণাস্ত্রস  পূববাসি আ াে  সর ধ্বিংস 
 সর। আর আমাসদর ‘ঘসােব’ ঘ ান অস্ত্র নয়। এটা উিন্ত স ল বস্তুস  ঘগ্রফোর 
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 রার এ টা বযবস্থা। ‘ঘসােব’-এর ঘফাটন-ঘনট উিন্ত বস্তুস  বন্দী  সর মানুসের 
পৃকথবী, পৃকথবীর আবহাওয়া ঘথস  অসন  দূসর কনসয় কগসয় ঘফাটন-িুম্ব  
ঘেসটাসনটসরর মাধযসম উিন্ত অস্ত্র স্বয়িংকক্রয়ভাসব কবসফারণ  টায়। ‘ঘসােব’-এর 
এই  ীকেবটা আজ কনজ ঘিাসখ ঘদখসবন ‘ঘসােব’-এর লযাব-কেসসির সময়।’ 

ঘটকলসফান ঘবসজ উিল ঘজনাসরল োকহর োকরস র।  
‘কনশ্চয় েের আন্দালুসী ঘটকলসফান  সরসছন’ বসল ঘটকলসফান ধরল 

ঘজনাসরল োকহর োকর ।  
ঘটকলসফাসন  থা বলার পর করকসভার রাখসে রাখসে বলল, ‘হ্যােঁ, লযাব-

কেসসি দু’ ণ্টা কপকছসয় ঘদয়া হসয়সছ। ঘপ্রকসসেন্ট বসলসছন, খাসলদ খা ান 
িাইসল দু’ ণ্টা ঘ ন, দু’কদন ঘপছাসেও আমাসদর আপকত্ত ঘনই। োহসল ঘো হসয় 
ঘগল। এখন কমঃ খাসলদ খা ান, বলুন ক   রসে হসব আমাসদর? আমরা েের 
ঘশখ বাসজর ঘ াট-কপনটা এখন কনসয় ঘনব একভসেন্স কহসসসব?’  

‘এখন নয়। এখন কপন ট্র্ান্সকমশন বন্ধ রাখা যাসব না। ‘ঘ াট-কপন’ ধরা 
পসিসছ সসন্দহ হসল  টনা কভন্ন কদস  ঘযসে পাসর। েঃ ঘশখ বাজ এখন ঘ াট-
কপন সসমে ঘ াট পসর স্বাভাকব ভাসব অকফস  রসবন। আমার মসন হয় েঃ বাজ, 
আপকন আইকট ইকিকনয়ার ইসমে  ামালস  সাসথ কনসয় গে মাসসর ঘোরকভউ-
এর মকনটকরিং করসপাটব তেকর  সর ঘফলুন।’ বসল আহমদ মুসা ইন্টার সম 
প্রসয়াজনীয় কনসদবশ কদল ইসমে  ামালস  এবিং কনসদবশ কদল এখকন েঃ ঘশখ 
বাসজর  সক্ষ্ আসসে। 

‘ধেবাদ’ বসল উসি দােঁিাল েঃ ঘশখ বাজ। বলল, ‘স্যার, ওকদস  
ঘদখকছ। আই উইশ ইউ অল গুেলা , স্যার।’ ভাকর  ণ্ঠ েঃ বাসজর। ঘবকরসয় ঘগল 
ঘস  র ঘথস ।  

‘খুব ভাসলা ঘছসল। অসহনীয় এ  কবপযবসয়র মসধয পিল।  াজ যাই 
ঘহা , ওস  সাসথ কনসয় বযস্ত রাখার বযবস্থা  সর ঘগলাম।’ বলল আহমদ মুসা। 
উসি দােঁিাল আহমদ মুসা।  

উসি দােঁিাল ঘজনাসরল োকহর োকর ও।  
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‘ঘজনাসরল, আপকন হাজী ঘমাস্তফা  ামালস  বলুন আমাসদর পুকলশী 
সাহাযয দর ার। ক ন্তু পুকলশ ঘযন আমরা ঘপ েঁছার পসর ঘপ েঁসছ।’  

মসন মসন বলল আহমদ মুসা, এখন আসয়শা আকজমাই আমাসদর প্রধান 
দরজা লসক্ষ্য ঘপ েঁছার। োস  হােছািা হসে ঘদয়া যাসব না। ইস্তাম্বুল 
কবশ্বকবদযালসয়র অধযাপ ও দরজা হসে পাসরন, আসয়শা আকজমার পসরই োর 
পালা আসসব। ‘িী কজসরা’র  াসছ ঘপ েঁছার জসে োর বািকে হাকেয়ার সাবাকেকন 
ইয়াসার। ক ন্তু োস  কনসয় ঘবকশ দূর যাওয়া যাসব না।    

‘ক ছ ুভাবসছন আহমদ মুসা?’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  
‘ভাবকছ িী কজসরা’র েিযসন্ত্রর  থা। কহসসব  েসল খুব এ টা এসগাসে 

পাকরকন আমরা।  েগুসলা কব ল্প কনসয় োরা এসগাসে, কবস্তাকরে না জানসল 
প্রকেসরাধ দােঁি  রাসনা যাসব ঘ ান পসথ? িলুন, আসয়শা আকজমাস  হাসে 
পাওয়ার উপর অসন  ক ছ ুকনভবর  রসছ।’ 

‘িলুন।’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  
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