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ববদ্যুৎ ববভাসের লাইন চেবকিং কাসের লক্কড় মাককা একটা োবড় ড্রাইভ
কসর আহমদ মুসা বাবকাসরাস বুসলভার্ক চেসক ১০১ নম্বর বাবড়র সিংস াে রাস্তায়
প্রসবশ করল।
আহমদ মুসার পরসনও ববদ্যুৎ ববভাসের লাইনমুানসদর চপাশাক।
মাোর েুল অসোছাসলা। চেহারায় চরাদ চপাড়া, ক্লান্ত ভাব। পাসয় পুরাসনা ময়লা
বুট।
ববদ্যুৎ ববভাসের োবড়বট ১০১ নম্বর বাবড়র সিংস াে রাস্তায় ঢুকসেই
দ্য’েন চলাক এসস হাে েুসল োবড়র সামসন দাাঁড়াল।
োবড় দাাঁড় করাল আহমদ মুসা।
‘চকাোয় াও?’ বলল একেন।
‘একশ’ এক নম্বর বাসা চেসক চটবলসফান কসরসছ। েরুবর।’ স্থানীয়
টাবককস ভাষায় বলল আহমদ মুসা। এ ধরসণর প্রসয়ােনীয় কসয়কবট বাকু চস েে
আধা ঘন্টা ধসর মুখস্থ কসরসছ।
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উত্তর শুসন চলাক দ্য’েন একটু বিধায় পসড় চেল। পরস্পর মুখ োওয়াোওবয় করল। একেন আসরকেনসক বলল, ‘বনশ্চয় লাইসন চকান সমস্যা চদখা
বদসয়সছ, েরুবর চটবলসফান কসরসছ।’
অবসশসষ োরা সামসন চেসক সসর চেল। হাে বদসয় ইশারা কসর চ সে
বলল।
হাাঁফ চছসড় বাাঁেল আহমদ মুসা। ওসদর দ্য’েসনর পসকসট বরভলবার
আসছ, োসদর পসকসটর ওেন চদসখই ো বুঝসে চপসরসছ আহমদ মুসা। চসই
সাসে আরও বুঝসে পারল, বাবড়টাসক োরা কড়া পাহারায় চরসখসছ।
আহমদ মুসার লক্কড় মাককা বপকআপ োবড়টা বেসয় বাবড়র োবড় বারান্দায়
োমল।
হাসে প্লাবিসকর চছাট্ট েসল বনসয় লাফ বদসয় োবড় চেসক নামল আহমদ
মুসা।
োবড় বারান্দার পসরই বেন ধাসপর বসাঁবড় চপবরসয় ওপসর উঠসলই মূল
বারান্দা। মূল বারান্দাসেই বড় দরো। এই দরো বদসয় প্রসবশ করা ায় বাবড়র
ড্রইিং রুসম।
বকন্তু আহমদ মুসা এ দরোর বদসক না এবেসয় বারান্দাবটর পাশ বদসয়
বাবড়বটসে প্রসবসশর আসরকবট বড় দরোর বদসক এসোসলা।
বাবড়সে প্রসবসশর এটাই প্রধান দরো।
দরোয় দ্রুে নক করল আহমদ মুসা, কাসের োড়া োকসল চ মনটা
হয়।
দরো খুসল চেল।
দরোয় দাাঁবড়সয় গুন্র্াকৃবের একেন মানুষ। কসঠার মুসখ ভীষণ ববরবি
প্রকাশ করল আহমদ মুসাসক চদসখ।
বকছু বলসে াবিল চলাকবট। োর আসেই আহমদ মুসা ‘আবম
ইসলকবিবসয়ান, চভের চেসক েরুবর কল কসরসছ’ বসল অনুমবে না বনসয়ই
চভেসর ঢুসক চেল।
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চলাকবট এমনটা আশা কসরবন। চস দ্য’ধাপ বপবছসয় বেসয় দ্য’হাে
প্রসাবরে কসর বাাঁধা বদসয় বলল, ‘দাাঁড়াও, চ সে পারসব না এখন। আবম বেসেস
কসর চদবখ, চোমাসক চকউ চর্সকসছ বকনা?’
‘ াও, বেসেস কসর এসসা।’ বলল আহমদ মুসা।
চলাকবটর দ্য’বদসক প্রসাবরে হাে চনসম এসলা বনসে।
‘েুবম এখাসন দাাঁড়াও। আবম চভেসরর চলাসকর সাসে কো বলবছ।’ বসল
চলাকবট পসকট চেসক চমাবাইল চবর কসর চপছন বফসর দাাঁড়াল কো বলার েসে।
আহমদ মুসার বাম হাসে ঝুলবছল একটা টুলস বুাে, র্ান হাে খাবল
বছল।
চলাকবট ঘুসর দাাঁড়াসেই আহমদ মুসার র্ান হাে দ্রুে োর র্াক পসকসট
েসল চেল, আর বাম হাসের টুলস বুাে বাম কাাঁসধ েুসল বনসয় হােবট মুি করল।
আহমদ মুসার র্ান হাে চববরসয় এসলা একটা ভাাঁে করা চছাট্ট রুমাল
বনসয়।
চলাকটা েখন সসব সম্পূণক ঘুসর দাাঁবড়সয়সছ মাত্র।
আহমদ মুসা দ্য’ধাপ সামসন এবেসয় চেল দ্রুে, ববড়াসলর মসো
বনিঃশসে। সিংসে সিংসেই োর বাম হাে চোসখর পলসক চপাঁবেসয় ধরল চলাকবটর
েলা সাাঁড়াবশর মসো। চসই সাসে োর র্ান হসের রুমাল এসস চেসপ বসল
চলাকবটর নাসক।
চলাকবট বনসেসক ছাবড়সয় বনসে প্রাণপণ চেষ্টা করল কসয়ক মুহূে।ক বকন্তু
পারল না। কসয়ক মুহূসেকই চস োন হাবরসয় চফলল।
আহমদ মুসা োর সিংোহীন চদহ বর্বিসয় বাবড়র চভেসর প্রসবশ করল।
চভেরটায় একটা লাউঞ্জ।
লাউসঞ্জর োরবদসকই ঘর। পবশ্চম-উত্তর চকাসণ একটা বসাঁবড় ওপর বদসক
উসঠ চেসছ। বসাঁবড়র চোড়া বদসয় লাউঞ্জ চেসক একটা কবরসর্ার েসল চেসছ পবশ্চম
বদসক।
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আহমদ মুসাসদর পাওয়া েেু সেু হসল এই বাবড়সেই এসন চোলা
হসয়সছ বকর্োপর্ হওয়া অসুস্থ ববোরপবেসক। বাবড়র চভের-বাইসরর পাহারাও
এটাই প্রমাণ কসরসছ।
বকন্তু এখন চকান্ বদসক অগ্রসর হসব বুঝসে পারসলা না আহমদ মুসা।
লাউসঞ্জর বাম বদসকর ঘরগুসলার সব দরোই বন্ধ। ভাবল আহমদ মুসা, এক
েলার চকান ঘসর অবশ্যই বেবন চনই। এসব ঘসর সাধারণে প্রহরী ও বাবড়র
কমকোরীরাই োসক। হয় োসক আন্র্ারগ্রাউন্র্ চকান চলাসর রাখা হসয়সছ, না হয়
ওপর েলার চকাোও। বাবড়বট বেন েলা।
বসাঁবড় বদসয় ওপর েলায় ওঠা ায়, বকন্তু পবশ্চম বদসকর কবরসর্ারবট
চকাোয় চেসছ?
আহমদ মুসা এসোসলা বসাঁবড়র চোড়ার বদসক।
বসাঁবড়র চোড়ায় চপ াঁসছই আহমদ মুসা চদখসে চপল, বসাঁবড়র চোড়া চেসক
কবরসর্াসরর চ চদয়াল শুরু হসয়সছ, বসাঁবড়র চোড়ার পসরই এর সিংলগ্ন চদয়াসল
বলফসটর দরো। বলফসটর দরোর চলার ইনবর্সকটসর গ্রাউন্র্ প্রেম ও বিেীয়
চলাসরর আসে আরও দ্য’বট চলার ইনবর্সকটর, ইউবে ওয়ান ও ইউবে টু রসয়সছ।
এর অেক আন্র্ারগ্রাউসন্র্ দ্যবট চলার আসছ এবিং এই বলফট বদসয়ই চসখাসন াওয়া
াসব।
আহমদ মুসা পা েুলল বলফসটর বদসক াওয়ার েসে।
এই সময় োর মসন হসলা োর চপছসন মানুষ।
পসকসটর হােটা বরভলবাসরর বাাঁটটা চেসপ ধরল। মাো চঘারাসে
াবিল। বকন্তু োর আসেই দ্য’পাশ চেসক দ্য’বট শি বস্তু এসস োর মাোয় চেসপ
বসল। স্পশক চেসকই বুঝল দ্য’বটই বরভলবাসরর নল।
আহমদ মুসা পসকট চেসক হাে চবর না কসর ওসদরসক কোয় েবড়সয়
সময় বনসে োইল। বলল চস, ‘চোমরা চক, বক োও?’
কোর সাসে সাসেই দ্য’েন োর সামসন এসস দাাঁড়াল। োসদরও হাসে
বরভলবার।
আহমদ মুসার মাো চেসক বরভলবাসরর নল এক বেলও সসরবন।
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োর সামসনর বেসয় দাাঁড়াসনা একেন বলল, ‘আমরা চক, বক োই, ো
নয়। েুবম চক, বক েসে এখাসন ঢুসকছ, চসটা বসলা।’
‘চোমরা আমাসক এ প্রশ্ন করছ চকন, চোমরা োন আবম চক?’ বলল
আহমদ মুসা।
‘চকন প্রশ্ন করবছ োন না? চেসটর আমাসদর প্রহরীসক েুবম সিংোহীন
কসর চভেসর ঢুসকছ। েুবম ববদ্যুৎ ববভাসের চলাক নও, চক েুবম?’ বলল চসই
আসের চলাকবটই।
কো বলার েসে আহমদ মুসা মুখ েুসলবছল চলাকবটর বদসক। োকাসে
বেসয় বসাঁবড়র মাোয় দাাঁড়াসনা একটা চমসয়র ওপর চোখ পড়ল। হাসে োর বই,
পরসন বিম রিংসয়র পুাসন্টর ওপর বিম রিংসয়র ববসশষ কাবটিং-এর চকাট। হঠাৎ
আহমদ মুসার মসন পড়ল এটা ‘বসফরাস কসলে অব চটকসনালবে’র ছাত্রীসদর
ইউবনফরম। চমসয়বট ববস্ময় ববসফাবরে চোসখ এবদসক োবকসয়বছল। আহমদ
মুসার চোসখ চোখ পড়সেই চমসয়বট কসয়ক ধাপ ওপসর উসঠ আড়াসল সসর চেল।
উত্তর না বদসয় আহমদ মুসাসক এবদক-ওবদক োকাসে চদসখ ধমক বদসয়
চসই চলাকবট োর বরভলবার আহমদ মুসার বদসক োক কসর বলল, ‘োলাবক
করার চেষ্টা কসরা না, োরবদসক গুলীসে মাোর খুবল গুাঁসড়া হসয় াসব।’
‘বক োনসে োও চোমরা?’ বলল আহমদ মুসা শান্ত কসে।
চিাসধ চফসট পড়ল সামসন চলাকবট। আহমদ মুসার কপাসল বরভলবার
চঠবকসয় বলল, ‘েুবম এখাসন এসসছ চকন?’
‘চোমরা োন চ , প্রধান ববোরপবেসক উদ্ধার করসে এসসবছ আবম
এখাসন। োসক চোমরা বকর্োপ কসর এখাসন বনসয় এসসছ।’ চলাকবটর মসোই
উচ্চ স্বসর দৃঢ় কসে বলল আহমদ মুসা।
সামসনর চলাকবট আহমদ মুসার কপাল চেসক বরভলবার সবরসয় আহমদ
মুসার হাাঁটুসে একটা লাবে মারল এবিং দ্য’ধাপ চপছসন সসর বেসয় বেৎকার কসর
বলল, ‘এবার েুই মর্।’
োর হাসের বরভলবারটা আবার উসঠ আসসে লােল আহমদ মুসার
লসযু।
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লাবেটা খুব চোসরই চমসরবছল। আহমদ মুসা োর পা’টা একটু বশবেল
কসর না বনসল হাাঁটুটা চভসিই চ ে।
এভাসব আকবস্মক লাবে চখসল পসড় াবার কো। আহমদ মুসাও পসড়
বেসয়বছল। এমন একটা সুস ােই োইবছল চস। পসড় াওয়ায় চস চপছন চেসক
টাসেকট-করা দ্যই বরভলবাসরর আওোর বাইসর েসল এসসসছ।
পসড় াওয়ার সময় আহমদ মুসার চদহ চমসঝ স্পশক করার আসেই োর
র্ান হাে পসকট চেসক চবর হসয় এসসসছ বরভলবার বনসয়।
আহমদ মুসা বেৎ হসয় পসড় বেসয়বছল বসল োসক লাবে মারা চলাকবট
োর সামসনই বছল।
‘এবার েুই মর্’ বসল চলাকবট োর বরভলবাসরর বিোর চটপার আসেই
আহমদ মুসা োর বিোর বটসপ বদসয়বছল।
আহমদ মুসার বরভলবাসরর গুলী ৪০ বর্গ্রী এুািংসেসল বেসয় চলাকবটর
বাম বয ববদ্ধ কসরসছ। গুলী চখসয় োর চদহ ঝাাঁকুবন বদসয় উঠসলও োর েেকবনটা
বরভলবাসরর বিোসর বঠকই চেসপ বসসবছল। বকন্তু টাসেকটটা চদসহর কম্পসনর সাসে
চকাঁসপ বেসয়বছল। গুলীটা আহমদ মুসার মাোর ওপর বদসয় বেসয় চপছসন দাাঁড়াসনা
একেন বরভলবারধারীর হাাঁটুসে বেসয় ববদ্ধ করল।
চলাকবটর হাে চেসক বরভলবার পসড় চেল। চস দ্য’হাে বদসয় হাাঁটু চেসপ
ধসর বসস পড়ল।
আহমদ মুসা প্রেম গুলী কসরই বিেীয় গুলীবট করল সামসন দাাঁড়াসনা
বিেীয় চলাকবটসক লযু কসর।
আহমদ মুসা েখনও পসড় আসছ বেৎ হসয়।
বিেীয় গুলী কসরই চোখ বফবরসয় চদখল চপছসন দাাঁড়াসনা অে চলাকবট
োর র্ান পাসশ। চলাকবটর বরভলবার উসঠ এসসসছ আহমদ মুসার লসযু। আহমদ
মুসা োর বরভলবার ঘুবরসয় বনসয়সছ, বকন্তু টাসেকটসক োক করার সময় চনই।
আহমদ মুসার এই বেন্তা ে দ্রুে েসলসছ, োর চেসয় দ্রুে সেল হসয়
উসঠসছ োর শরীর।
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উদ্ধে বরভলবাসরর ওপর চোখ পড়ার সাসে সাসেই আহমদ মুসার চদহ
বমর্ল বুাসট চপটাসনা ফুলটস বিসকট বসলর মসো েবড়সয় চেল চলাকবটর
দ্য’পাসয়র বদসক।
চলাকবট গুলী কসরবছল। গুলীবট আহমদ মুসার েড়াসনা চদসহর প্রান্ত চেসক
মাত্র ছয় সাে ইবি দূসর চমসঝসক বেসয় ববদ্ধ কসরসছ। োসমসয় োর চদহ না
েড়াসল গুলীবট োর বাম বুকসক এসফাাঁড়-ওসফাাঁড় কসর বদে।
বরভলবাসরর টাসেকট সবরসয় বনসয় চলাকবট বিেীয় গুলীর েসে বিোসর
েেকবন োপবছল। বকন্তু োর আসেই আহমদ মুসার েড়াসনা চদহ প্রেন্র্ভাসব
আঘাে করল োর দ্য’পাসয়।
চলাকবট হুমবড় চখসয় উপুড় হসয় পসড় চেল।
আহমদ মুসা উসঠ বসসসছ।
চলাকবটও পসড় বেসয়ই এক চমােসড় চদহটাসক ঘুবরসয় বনসয় উসঠ
বসসসছ। বরভলবার চস ছাসড়বন। োর বরভলবারও ঘুসর আসসছ আহমদ মুসার
বদসক। চলাকবটর চোসখ-মুসখ চবপসরায়া ভাব।
আহমদ মুসার হাসের বরভলবারও উদ্ধে বছল। চবপসরায়া চলাকবটসক
সময় চদয়া াসব না চভসবই আহমদ মুসা েেকবন োপল োর বরভলবাসরর বিোসর।
বরভলবার চেসক চববরসয় চেল একটা গুলী। আর োর সাসে সাসেই
আহমদ মুসা উসঠ দাাঁড়াল।
উসঠ দাাঁবড়সয় বস্থর হবার আসেই োর চদহটা ঝাাঁকুবন বদসয় চকাঁসপ উফল।
একটা গুলী োর উরুসে এসস ববদ্ধ হসয়সছ। গুলীটা বাম উরুর বাম পাসশর একটা
অিংশসক আগ্রাবস এক কামড় বদসয় বকছু অিংশ েুসল বনল।
আহমদ মুসার চদহ চকাঁসপসছ, বকন্তু োর বরভলবার ধরা র্ান হাে ও
দ্য’চোখ এক মুহূেও
ক সময় নষ্ট কসরবন। দ্য’চোখ ও বরভলবার এক সিংসেই ঘুসর
চেল শে লসযু।
আহমদ মুসা চদখল, হাাঁটুসে গুলী খাওয়া চলাকবটই বরভলবার েুসল বনসয়
োসক গুলী কসরসছ।
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োর বদসক চোখ পড়ার সিংসে সিংসেই আহমদ মুসা গুলী করল চলাকবটসক
োসক বিেীয় গুলী করার সুস াে না বদসয়।
বসস োকা চলাকবটর মাো গুাঁসড়া হসয় চেল। বনিঃশসে চস ঢসল পড়ল
চমসঝসে।
আহমদ মুসা ঘুসর দাাঁড়াল বসাঁবড়র চোড়ার বদসক। োসক হয়
আন্র্ারগ্রাউন্র্ চলাসর নামসে হসব, নয়সো ওপসর চ সে হসব। চস বনবশ্চে এই
বাবড়সেই প্রধান ববোরপবে বন্দী আসছন।
ঘুসর দাাঁড়াসে বেসয় বসাঁবড়র বদসকও চোখ চেল আহমদ মুসার। চদখল
বসাঁবড়র মাোয় চসই চমসয়বট দাাঁবড়সয় আসছ। োর সাসে চস মু দশকন একেন বৃদ্ধ।
লাবঠসে ভর বদসয় দাাঁড়াসনা। োর বাম হাে বসাঁবড়র চরবলিংসয় রাখা। চলাকবটর
মাোর োাঁবদসে চছাট্ট একটা টুবপ।
োর মাসন বৃদ্ধবট ইহুবদ, চমসয়বট বনশ্চয় বৃদ্ধবটরই চকউ। োহসল চসও চো
ইহুবদ! োরা বক এই বকর্োপারসদর অিংশ? বকন্তু ওরা চো এুাকশসন চনই। একই
দসলর হসল ওরা বনববককার দশকক হসব চকন? একই দসলর হসল হয় এুাকশসন
আসার কো, নয়সো পালাসনার কো, অেে োসদর চদসখ মসন হসি শিংবকে,
বববস্মে দশকসকর ভূবমকায়। একই বাবড়সে োহসল এরা কারা?
আহমদ মুসার চোসখ-মুসখ খন এসব প্রশ্ন, েখন শিংবকে, বববস্মে বৃদ্ধবট
বসল উঠল, ‘এসব এখাসন বক ঘটসছ, চকন ঘটসছ, ওরা কারা? আপবন চক?’
এক বনিঃশ্বাসস অসনক প্রশ্ন কসর োমল বৃদ্ধবট। কসে োর শিংকা ও উসিে
ঝসর পড়ল।
‘আপবন এই চলাকবটসক চেসনন না? এরা চো এই বাবড়রই চলাক মসন
হসি।’ বলল আহমদ মুসা।
‘না, এসদর আবম বেবন না। আবম ওপর েলায় োবক। বনে েলাটা আবম
ভাড়া বদসয়বছ চর্বভর্ ইয়াহুদ নাসম একেন ভদ্রসলাকসক অবফস করার েে।
োরা কসয়কবদন হসলা এখাসন বসসছন।’ বলল বৃদ্ধবট।
‘চর্বভর্ ইয়াহুদসক আপবন কেবদন ধসর চেসনন?’ আহমদ মুসার
বেোসা।
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‘োমকাবনসে একবট ববশ্বববদুালসয় খন আবম পবড়, েখন চস ছাত্র বছল
চসখাসন।’ বৃদ্ধবট বলল।
বৃদ্ধ োমসেই চমসয়বট বফস বফস কসর োসক বকছু বলল।
শুসনই েমসক উঠল বৃদ্ধবট। ববসফাবরে চোসখ োকাল আহমদ মুসার
বদসক। বলল বৃদ্ধবট বেৎকার কসর, ‘প্রধান ববোরপবেসক ওরা বকর্োপ কসর
এখাসন এসনসছ, এটা নাবক আপবন বসলসছন? বক ঘটনা?’
‘বে, ওরা আে প্রধান ববোরপবেসক বকর্োপ কসর এখাসন এসনসছ।
আমরা বনবশ্চে চেসনই োসক উদ্ধাসরর েসে এসসবছ।’ বলল আহমদ মুসা।
‘োাঁর মাসন প্রধান ববোরপবে এখন আমার এই বাবড়সে বন্দী আসছন!’
কবম্পে কসে বলল বৃদ্ধবট।
‘আবম োই মসন কবর।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ওপসরর েলায় চনই, আবম ওপসর োবক বসল বনবশ্চে কসর বলসে পাবর।
োহসল বনে েলায় আসছন। েলুন চদবখ।’ বলল বৃদ্ধবট।
‘বাবা, বকন্তু উবন চো আহে। ঊরুসে গুলী চলসেসছ ওনার।’ বলল
চমসয়বট।
চমসয়বটর হাসে েখনও কসয়কবট বই।
‘বঠক চো। াও, েুবম বেসয় ফািক এইর্ বক্সটা বনসয় এসসা। আবম বনসে
নামবছ।’ বলল বৃদ্ধবট।
‘না, এসব এখন নয়। আসুন, আসে প্রধান ববোরপবের সন্ধান কবর।
ওটাই চববশ েরুবর।’
‘েরুবর অবশ্যই। সাধারণ বুাসন্র্সে সময় চববশ লােসব না।’ বলল
চমসয়বট।
‘আমার হাাঁটুসে চিপ োর্কার আসছ। আবম ওটা চটসন ওপসর েুসল
বনসয়বছ। অন্তে রি বন্ধ হসয় াসব এসে।’ বলল আহমদ মুসা।
বৃদ্ধবট এক হাসে বসাঁবড়র চরবলিং ধসর অে হাসে লাবঠসে ভর বদসয় বনসে
চনসম এসলা।
োর সাসে চমসয়বট চনসম এসলা।
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আহমদ মুসাও বসাঁবড়র চোড়ায় েসল এসসসছ।
বৃদ্ধ ও চমসয়বট এসস োর সামসন দাাঁড়াল।
বৃদ্ধবট বলল, ‘আবম চর্বভর্ হারসেল। বসফরাস কসলে অব
চটকসনালবে চেসক আবম বরটায়ার কসরবছ। বফবেক্স পড়াোম। েসব অধুাপনা
নয়, বুবসায় বছল মূল চনশা। এখন বুবসাটা কমকোরীরা চদসখ।’ আর বৃদ্ধ
চমসয়বটসক পবরেয় কবরসয় বদসে বেসয় বলল, ‘আমার চমসয় হান্নাহ হাসেরা,
বসফরাস কসলে অব চটকসনালবে ছাত্রী। কসলে-সহাসিসলই চস োসক।’
‘আপবন চবাধ হয় কসলসেই বফসর াবিসলন?’ আহমদ মুসা বলল
চমসয়বটসক লযু কসর।
‘বক কসর বুঝসলন?’ বলল চমসয়বট। োর ববস্ময় ভরা দৃবষ্ট আহমদ মুসার
বদসক।
‘কসয়কবট বই হাসে বনসয় আপবন নামবছসলন।’ আহমদ মুসা বলল।
চমসয়বট হাসের বইগুসলার বদসক োবকসয় চহসস বলল, ‘ভুসলই
বেসয়বছলাম বইগুসলার কো। এই েরুবর বইগুসলা চনয়ার েসে আধ-ঘন্টা আসে
বাসায় এসসবছলাম। বফরসে বেসয়ই এই সািংঘাবেক ঘটনার মুসখ পড়লাম।’
‘সািংঘাবেক ঘটনা না ঘবটসয় উপায় বছল না। েলুন, আমরা চদবখ।’
বসল আহমদ মুসা েলসে শুরু করল বলফসটর বদসক।
োর পাশাপাবশ হাাঁটসে শুরু করল হান্নাহ হাসেরা ও বৃদ্ধ চর্বভর্
হারসেল।
আহমদ মুসা বেসয় দাাঁড়াল বলফসটর সামসন। বনসে নামার েসে র্াউন
বাটসন োপ বদল, বকন্তু লাইট ইনবর্সকটর জ্বলল না।
বলফসটর দরোর োরবদকটা একবার চদখল আহমদ মুসা। োরপর টসপ
চলার ইবন্র্সকটসরর র্ান পাসশ প্রায় অদৃশ্য একটা চবাোসমর ওপর োপ বদল।
সিংসে সিংসেই র্াউন মুবভিং ইবন্র্সকটসর আসলা জ্বসল উঠল।
বৃদ্ধ চর্বভর্ হারসেল বনরসব আহমদ মুসার কাে চদখবছল। োর চোসখমুসখ ববস্ময়! বলফসটর মুবভিং ইবন্র্সকটর চ ববদ্যুৎ কাসনকশসনর অভাসব কাে
করসছ না, ো বুঝল চকমন কসর? প্রায় অদৃশ্য বাটন চস খুাঁসে চপল চকমন কসর
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এে দ্রুে? আর টপ চলার ইবন্র্সকটসরর দ্য’পাসশই অনুরূপ বাটন আসছ, বকন্তু র্ান
বদসকর বাটনটাই োপল চকন?
এসব প্রশ্ন ও একরাশ ববস্ময় বনসয় বৃদ্ধ চর্বভর্ হারসেল বলল, ‘চলার
ইবন্র্সকটসরর দ্য’পাসশই অনুরূপ বাটন আসছ। আপবন বক কসর বুঝসলন র্ান
পাসশর বাটন বটপসলন বলফট ববদ্যুৎ কাসনকশন পাসব?’
‘এ বুবস্থা আপনারাই কসর চরসখসছন। বাম বাটসনর সারসপসসর বদকবট
দ্যই অধকবৃসত্ত ববভি এবিং র্াসনরবট ববভি নয়। এসেই বাসমরবট বর্সকাসনক্ট, আর
কাসনক্ট করার বাটন।’ আহমদ মুসা বলল।
‘অসাধারণ আইবকউ আপনার! এ প কন্ত চকউই না বসল বদসল এই
চোলকধাাঁধাাঁ ভািসে পাসরবন। আপনার কাসছই প্রেম এই চোলকধাাঁধাাঁ পরাবেে
হসলা।’ বলল বৃদ্ধ।
‘শুধু আই বকউ নয়, লড়াইসেও অসাধারণ! উবন চ অবস্থায় পসড়বছসলন,
োাঁর বাাঁো অববশ্বাস্য বছল। বকন্তু উবন শুধু বাাঁসেনবন, াসদর পরােয় অকল্পনীয়
বছল, োরা সবাই মসরসছ ওনার হাসে।’ চমসয়বট বলল।
‘আসুন’ বসল বলফসট প্রসবশ করল আহমদ মুসা চমসয়বটর কো চশষ
হবার আসেই।
চর্বভর্ হারসেল ও হান্নাহ হাসেরা বলফসট প্রসবশ করল।
প্রেসম োরা সােক করল আন্র্ারগ্রাউন্র্ চলার ওয়ান।
বলফট ‘আন্র্ারগ্রাউন্র্ চলার ওয়ান’- এ চপ াঁছসল আহমদ মুসা বৃদ্ধ ও
চমসয়বটসক বলফট চেসক নামসে অনুসরাধ কসর বলফট লক কসর পসর বনসে নামল।
‘বলফট লক করার দরকার হসলা চকন?’ বেোসা বছল বৃদ্ধ চর্বভর্
হারসেসলর।
‘ াসে অে চকান চলার চেসক চকউ বলফট বুবহাসরর সুস াে না পায়।’
আহমদ মুসা বলল।
‘বুসঝবছ, আর ইসোমসধু ‘আন্র্ারগ্রাউন্র্ চলার-টু’ চেসক চকউ পালাসে
না পাসর, এেসেই এ বুবস্থা। আপবন অসনক দূসরর ভববষ্যেসকও চদসখন।’
বলল হান্নাহ হাসেরা।
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‘এটা ভববষ্যে দশকন নয়। ভববষ্যে স্রষ্টা ছাড়া আর চকউ োসনন না।
আবম চ টা কসরবছ চসটা কমনসসসের বুাপার।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আন্র্ারগ্রাউন্র্ চলার ওয়ান’ কেকগুসলা প্রায় ফাাঁকা কসযর সমবষ্ট। সব
কসযই অনুসন্ধান হসলা, বকন্তু বকছুই বমলল না। অবফস ঘসরর চটববসল একটা
চনাট-বশট চপল। আেসকর োবরখ চদয়া ওপসরর বশটটাসেই শুধু বববযপ্ত বকছু
চলখা। বশটটা বছাঁসড় আহমদ মুসা পসকসট পুরল। বলল চমসয়বট ও বৃদ্ধসক লযু
কসর, ‘এ চলারবট বন্দী কাউসক রাখার উপ ুি নয়। েলুন, বনসের চলারবট চদবখ।’
বসল আহমদ মুসা বলফসটর বদসক পা বাড়াল।
সবাইসক বনসয় বলফট চনসম এসলা ‘আন্র্ারগ্রাউন্র্ চলার-টু’ মাসন
আন্র্ারগ্রাউন্র্ চলাসরর সবসেসয় বনসের েলায়।
বলফট চেসক চর্বভর্ হারসেল ও হান্নাহ হাসেরা চনসম চেসল আহমদ মুসা
বলফট লক কসর চববরসয় এসলা।
বনসের চলারবটর অসধককটাই ফাাঁকা। বাবক অিংসশর বেন বদসক সাবরবদ্ধ
চকববন। এর পসরই মাঝখাসন রসয়সছ প্রশস্ত অসনকখাবন োয়ো।
‘এখাসন অল্পযণ আসেও চলাক বছল, এখন বনশ্চয় চনই।’ আহমদ মুসা
বলল।
চর্বভর্ হারসেল হাাঁটসে হাাঁটসেই োকাল আহমদ মুসার বদসক। োর
চোসখ-মুসখ প্রশ্ন। বলল, ‘চকন বলসছন এ কো?’
আহমদ মুসা চকববনসগুসলার দরো খুসল চদখবছল।
সব চকববসনর দরো বন্ধ, বকন্তু লক করা নয়। এক প্রাসন্তর একটা
চকববসনর দরোই শুধু চখালা।
আহমদ মুসা চস দরোয় বেসয় দাাঁড়াল। বলল চর্বভর্ হারসেসলর প্রসশ্নর
েবাসব, ‘চখয়াল কসর চদখুন, পােলা একটা সুেন্ধ পাওয়া াসি। এই ফরাবস
মৃেনাবভর সুেন্ধ আবম আপনাসদর চেসট এর চেসয় চববশ পবরমাসণ চপসয়বছ।
আমার ববশ্বাস এখানকার সুেসন্ধর উৎস আসের, চেসটরটা পসরর। েুরসের প্রধান
ববোরপবে এই সুেন্ধ বুবহার কসরন, এটা আবম োর লাইফ-র্বসয়ার চেসক
োবন। ইন্টারসনসট এই লাইফ-র্বসয়ার আসছ।’
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‘আপনার এই অনুমান প্রশিংসনীয়, বকন্তু এেটুকুসেই বক বলা ায় প্রধান
ববোরপবেসক এখাসন আটসক রাখা হসয়বছল? ফরাবস ঐ মৃেনাবভ অসনসকই
বুবহার কসরন, এটাই স্বাভাববক।’ বলল হান্নাহ হাসেরা।
‘আপনার কোও বঠক।’ বসল আহমদ মুসা চখালা দরো বদসয় চকববসন
প্রসবশ করল।
চর্বভর্ হারসেল ও হান্নাহ হাসেরাও চকববসনর দরোয় এসস পসড়সছ।
চকববনবটর খাসটর এবদসকর পায়ার পাসশ পসড় োকা একটা েকেসক
চছাট্ট বেবনসসর বদসক আহমদ মুসার দৃবষ্ট আকৃষ্ট হসয়সছ।
আহমদ মুসা বেসয় ওটা েুসল বনল।
বেবনসটার ওপর চোখ বুবলসয়ই আহমদ মুসা একটু উচ্চ স্বসর বসল উঠল,
‘হ্াাঁ, বম. চর্বভর্ হারসেল, প্রধান ববোরপবে এখাসন বছসলন। োর বেহ্ন বেবন
এখাসন চফসল চরসখ চেসছন।’
চর্বভর্ হারসেল ও হান্নাহ হাসেরা দ্য’েসনই বেবনসটা েুসল চনয়াসক
উৎসুসকর দৃবষ্টসে চদখবছল। বলল হান্নাহ হাসেরা দ্রুে কসে, ‘বক ওটা চপসলন?’
আহমদ মুসা বেবনসটা োসদর বদসক েুসল ধসর বলল, ‘ববোরপবের
মসনাগ্রাসমর চকাটবপন। ববোরপবেরা এটা পসরন।’
চর্বভর্ হারসেল ওটা চদসখ বলল, ‘বঠক বসলসছন। এটা ববোরপবেসদর
চকাটবপন।’
বলার সাসে সাসে বৃদ্ধ চর্বভর্ হারসেসলর মুখটা কসঠার হসয় উঠল।
বলল, ‘ওরা আমার বাবড়সক সন্ত্রাসসর আড্ডা বাবনসয়বছল! চর্বভর্ ইয়াহুদসক
আবম প্রবেভাবান একেন ভাসলা মানুষ মসন করোম।’
মুহূসেকর েসে একটু চেসমই আবার বসল উঠল, ‘বকন্তু োাঁসক বনসয় এসসই
আবার সবরসয় বনল চকন?’
‘ওরা বুঝসে চপসরবছল, োসদর এই আড্ডার বঠকানা আমরা চপসয়
চেবছ।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আপনারা চক? আপনার পবরেয় বকন্তু োনা হয়বন।’ বেোসা চর্বভর্
হারসেসলর।
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‘আবম খাসলদ খাকান। আবম আপনাসদর পুবলশসক সাহা ু করবছ।’
আহমদ মুসা বলল।
‘আপনার নাম বলসলন, পবরেয় বকন্তু বলসলন না। আপবন পুবলশ এটুকু
মাত্র চবাঝা চেসছ।’ বলল হান্নাহ হাসেরা।
‘বপ্লে এসব কো পসর হসব। এখন উসিেেনক হসলা অসুস্থ প্রধান
ববোরপবে চকাোয় বকভাসব আসছন! োসক অববলসম্ব উদ্ধার করসে না পারসল োর
যবে হসে পাসর।’ আহমদ মুসা বলল। আহমদ মুসার েম্ভীর কসে উসিে ঝসর
পড়ল।
চর্বভর্ হারসেল ও হাসেরার চোসখ-মুসখ উসিসের ছায়া চখসল চেল।
বলল চর্বভর্ হারসেল, ‘বকন্তু োরা প্রধান ববোরপবেসক বকর্োপ কসরসছ চকন?
োসক বনসয় োরা বক করসব? আমরা বকছুই বুঝসে পারবছ না।’
‘এর উত্তর বদসে হসল অসনক কো বলসে হসব। শুধু এটুকু চেসন রাখুন,
ওরা ববসদসশর স্বাসেক চোপসন কাে কসরন। চরাসমলী দ্যসেকর লুাবসরটরী অব
চটকসনালবেসক ওরা ধ্বিংস করসে োয়। ওরা লুাবসরটরীর প্রধান ববোনী র্.
আন্দালুবসসক বকর্োপ কসরবছল। োসক উদ্ধার করা হসল ওরা সুস াে চপসয় েীফ
োবিসসক বকর্োপ কসরসছ। সম্ভবে পণবন্দী বহসসসব বকিংবা প্রবেসশাধ চনয়ার
েসে ওরা প্রধান ববোরপবেসক হেুাও করসে পাসর।’ আহমদ মুসা বলল।
‘সািংঘাবেক ঘটনা! বকন্তু প্রধান ববোরপবেসক ওরা সবরসয় বনসয়সছ।
চকাোয় পাওয়া াসব ওসদর?’ উসিসে চর্বভর্ হারসেসলর কে কাাঁপবছল।
ভাববছল আহমদ মুসা। বলল, ‘ওরা চববশযণ আসে ায়বন প্রধান
ববোরপবেসক বনসয়। ওরা োরেনসক চপছসন চরসখ বেসয়বছল, োসদর উসেশ্য
চপছনটা বনরাপদ রাখা এবিং োসদর এ ঘাাঁবটর সন্ধান সবেুই চকউ চপসয়সছ বকনা,
চকউ আসস বকনা, চসটা চদখার েসে। আমার ধারণা োসদর এখান চেসক
পালাসনার সময় আধা ঘন্টার চববশ হসব না।’
ভ্রু কুবিে হসয় উসঠবছল হান্নাহ হাসেরার। আধা ঘন্টা আসে বাবড়সে
আসার সময় বঠকই চস চদসখবছল দ্য’বট োবড়সক োসদর বাবড় চেসক েসল চ সে।
সামসন একটা মাইসিাবাস বছল, চপছসন একটা েীসপ বছসলন চর্বভর্ ইয়াহুদ
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আিংসকল। োহসল বক প্রধান ববোরপবেসক বনসয়ই োরা পালাবিসলন ঐ সময়!
বুকটা চকাঁসপ উঠল হান্নাহ হাসেরার। বলল চস, ‘হ্া, আধা ঘন্টা আসে আবম
বাবড়সে আসার সময় দ্য’বট োবড় আমাসদর বাবড় চেসক চ সে চদসখবছ। একটা
মাইসিা, অেটা েীপ। েীপ েলাবিসলন চর্বভর্ ইয়াহুদ আিংসকল বনসে।’
আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হসয় উঠল। বলল, ‘সসন্দহ চনই ঐ
মাইসিাবাসসই অসুস্থ প্রধান ববোরপবে বছসলন। আপবন বঠক চকান্ োয়োয়
ওসদর চদসখবছসলন, চকান্ বদসক াবিসলন?’
‘োবড় দ্য’বট প্রধান রাস্তায় উঠসে াবিল, চস সময় আবম ওসদর িস
কবর। আবম অসটা বরকশায় আসবছলাম। চর্বভর্ ইয়াহুদ আিংসকল আমাসক
চদসখনবন, আবম োসক চদসখবছ। পসর আবম চপছসন বফসর োকাইবন। ওরা রাস্তায়
উসঠ চকান্ বদসক চেসছ চদবখবন। েসব...।’
বসল চেসম চেল হান্নাহ হাসেরা।
‘েসব বক?’ বেোসা আহমদ মুসার।
‘আবম খন চর্বভর্ ইয়াহুদ আিংসকলসক িস কসর এসসবছ, চস সময়
োর কে চেসক দ্য’বট শে আমার কাসন এসলা। একদম অসেনা দ্য’বট শে, আবম
বুঝলাম না। চপছন বদসক োকালাম। চদখলাম একেন েীসপর বদসক োবকসয়
দাাঁবড়সয় আসছ। বুঝলাম োসক লযু কসরই শে দ্য’বট বলা হসয়সছ। এই চলাকবট
োরেসনর একেন ারা আপনার সাসে সিংঘসষক এই মাত্র মারা চেল।’
একটু োমল হান্নাহ হাসেরা।
আহমদ মুসা উন্মুখ হসয় উসঠসছ। বলল, ‘শে দ্য’বট বক বমস হান্নাহ
হাসেরা?’
‘শে দ্য’বট এই রকম: চর্সকল কারসমল।’
শে দ্য’বট শুসন একটু ভাবল। চোখ-মুখ উজ্জ্বল হসয় উঠল আহমদ মুসার।
বলল দ্রুে কসে, ইস্তাম্বুসল ‘পাম বি োসর্কন’ নাসম চকান বাোন বা ‘পাম বি
োসর্কন’ নাসম চকান এলাকা আসছ?’
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চর্বভর্ হারসেল ও হান্নাহ হাসেরা কো বলল না েৎযণাে। ভাববছল
োরা। একটু পর বলল, ‘না, এ নাসমর চকান বাোন বা স্থাসনর নাম আমরা
শুবনবন।’
আহমদ মুসা পসকট চেসক চমাবাইল চবর কসর দ্রুে একটা কল করল।
ওপাসরর সাড়া চপসয়ই আহমদ মুসা বলল, ‘আবম খাসলদ খাকান,
চেনাসরল বম. চমাস্তফা, ইস্তাম্বুসল ‘পাম বি োসর্কন’ বা ‘পাম োসর্কন’ এলাকা বসল
বকছু আসছ?’
‘না, বম. খাসলদ, এমন নাসমর স্থান বা োসর্কন ইস্তাম্বুসল চনই। আপবন
চকাোয়?’
‘আবম ঐ বঠকানা চেসক কো বলবছ। এখান চেসক ওরা পাবলসয়সছ।
আমার মসন হয় ‘পাম োসর্কন’ নাসমর চকাোও পাবলসয়সছ। আপবন চকাোয়?’
‘এখনও হাসপাোসল। পুবলশপ্রধান নাবেম এরসকন চোমার ওখাসন
রওয়ানা বদসয়সছ।’ বলল ওপার চেসক চেনাসরল চমাস্তফা।
‘এখন আর ওাঁসদর আসার প্রসয়ােন বছল না। াক, শুনুন, আপনার পাসশ
বক কবম্পউটার আসছ?’ আহমদ মুসা বলল।
‘হ্াাঁ, আসছ। চকন বলসছন? বক করসে হসব?’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা
ওপার চেসক।
‘আপবন দয়া কসর ইন্টারসনসট ইস্তাম্বুল ফাইসল ‘পাম বি োসর্কন’ অেবা
‘চর্সকল কারসমল’ নাসম বকছু পান বকনা চদখুন। আবম আপনার উত্তসরর অসপযা
করবছ।’ আহমদ মুসা বলল।
‘বুসঝবছ খাসলদ খাকান। চদখবছ আবম। ধেবাদ। সালাম।’
ওপার চেসক চমাবাইল অফ হসয় চেল।
আহমদ মুসা হাে বনসে নামাল। বকন্তু চমাবাইলটা হাসেই রাখল।
চর্বভর্ হারসেল ও হান্নাহ হাসেরা আহমদ মুসার বদসক োবকসয়বছল।
োসদর চোসখ-মুসখ প্রশ্ন। চমাবাইসল কো দ্য’একটা োসদরও কাসন চেসছ। বলল
চর্বভর্ হারসেল আহমদ মুসা োসদর বদসক ঘুসর োকাসেই, ‘োহসল চর্সকল
কারসমল অেক বক পাম বি োসর্কন?’
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‘হ্াাঁ।’ আহমদ মুসা বলল।
‘এটা চো বহব্রু শে!’ বেোসা চর্বভর্ হারসেসলর।
‘হ্াাঁ, বহব্রু শে!’ আহমদ মুসা বলল।
‘বকন্তু এর অেক আবম ইহুবদ হসয়ও োবন না। আপবন োনসলন বক কসর?’
বলল চর্বভর্ হারসেল।
‘ইসরাইল একটা মৃে ভাষাসক েীববে করসছ চো, োই এর প্রবে
স্বাভাববক আগ্রহ আসছ আমার।’ আহমদ মুসা বলল।
‘চেনাসরল চমাস্তফা চক, বম. খাসলদ খাকান?’ বলল হান্নাহ হাসেরা। োর
চোসখ-মুসখ ববস্ময়!
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘উবন েুরসের বনরাপত্তা-সোসয়ন্দা ববভাসের
প্রধান হােী চেনাসরল চমাস্তফা কামাল।’
‘োহসল চো মসন হয়, আপবন োর চেসয় বড়। েুরসের বনরাপত্তা
চোসয়ন্দাপ্রধানসক ব বন বনসদকশ বদসে পাসরন বেবন চো বনশ্চয় অসম্ভব বড় হসবন।
আপবন চ টুকু পবরেয় বদসয়সছন, োর সাসে আপনার কাে চমসল না।’ হান্নাহ
হাসেরা বলল।
‘বড় হবার প্রসয়ােন হয় না। বন্ধুস্থানীয় ারা, োসদর বনসদকশ চদয়া ায়,
এমনবক অবস্থা ববসশসষ চ চকউ চ কাউসক বনসদকশ বদসে পাসর।’ আহমদ মুসা
বলল।
বকছু বলসে াবিল চর্বভর্ হারসেল। েখন চমাবাইল চবসে উঠল
আহমদ মুসার।
চেসম চেল চর্বভর্ হারসেল।
আহমদ মুসা চমাবাইল উবঠসয় বনসয় সালাম বদসেই ওপার চেসক
চেনাসরল চমাস্তফা বসল উঠল, ‘হ্াাঁ, বম. খাসলদ খাকান। আপনার চেষ্টা সফল।
‘পাম বি োসর্কন’- এর সন্ধান পাওয়া চেসছ। ওটা একটা বাসা-কাম-লুাবসরটবর।’
‘কার বাসা?’ বেোসা আহমদ মুসার।
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‘ইস্তাম্বুসলর ইউবনভাবসকবট অব চটকসনালবের েুল অব এুার্ভাে
বফবেক্স-এর বরটায়ার্ক প্রসফসর আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হর বাবড়। োর
বুবিেে লুাবসরটবর রসয়সছ ঐ বাবড়সে।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘োর পবরেয় সম্পসকক আপবন কে দূর োসনন?’ বেোসা আহমদ
মুসার।
‘বেবন পাবটকসকল বফবেসক্সর একেন প্রবেভাবান প্রসফসর। চলবানসন
েন্ম। চলখাপড়া চশসষ ইস্তাম্বুল ববশ্বববদুালসয় োকবর বনসয় এসস েুরসেই চেসক
চেসছন। বরটায়ার করার পর অবধকািংশ সময়ই ইউসরাসপ কাটান। ক’বদন আসে
বেবন োমকাবনসে বেসয়বছসলন। বফসরও এসসসছন সম্ভবে।’
বসল একটু োমল চেনাসরল চমাস্তফা। োরপর বলল, ‘োর সম্পসকক এে
কো চকন? পাম োসর্কসনরই বা চখাাঁে করসছন চকন?’
‘সব বলব। আপবন অববলসম্ব সাদা চপাশাসকর পুবলশ বদসয় বাবড়র চোটা
কমসপ্লক্স বঘসর চফলার বুবস্থা করুন। বাবড় চেসক চকউ চবরুসল োসক চোপসন
আটসক রাখার বুবস্থা করুন। আবম ওখাসন াবি। বাবড়টার বঠকানা বলুন।’
আহমদ মুসা বলল।
বাবড়র নম্বর ও চলাসকশন আহমদ মুসাসক োবনসয় চেনাসরল চমাস্তফা
বলল, ‘পুবলশপ্রধান নাবেম এরসকনসকও আবম োনাবি। আবমও াবি ওখাসন।
আমার অনুমান বমেুা না হসল আপবন সসন্দহ করসছন প্রধান ববোরপবেসক সবরসয়
বনসয় ওখাসনই রাখা হসয়সছ। একটা কো বম. খাসল খাকান, আপনাসক অসুস্থ মসন
হসি। আপবন বঠক আসছন চো?’
‘চকমন কসর মসন হসলা আবম অসুস্থ?’ বেসেস করল আহমদ মুসা।
‘আপবন বনশ্চয় একটা কো োসনন না, আবম একেন সাউন্র্
এুানাবলিও। আপনার কোর প্রবেটা শসের মসধু সূক্ষ্ণ একটা কম্পন আসছ। এই
ধরসণর কম্পন চকান দদবহক আঘাে চেসক আসস। আবম বঠক বসলবছ বকনা বলুন।’
চেনাসরল চমাস্তফা বলল।
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‘হ্াাঁ, চেনাসরল চমাস্তফা, আমার হাাঁটুর একটু ওপসর একটা গুলী আঘাে
কসরসছ। খুব বড় আঘাে নয়। একটা পাশ চঘাঁসষ গুলীটা চববরসয় চেসছ। আবম
ভাসলা আবছ, বম. চেনাসরল।’ বলল আহমদ মুসা।
‘গুলী চলসেসছ? োহসল আপবন েসল আসুন, না আবম আসব? আপনার
বেবকৎসার পর আমরা ওবদসক এসোসবা। আবম বসল বদবি বাবড়টা বঘসর রাখসব।’
প্রায় এক বনিঃশ্বাসস দ্রুে কসে বলল কোগুসলা চেনাসরল চমাস্তফা।
‘এই চো আপবন বুস্ত হসয় পসড়সছন। এেসেই কোটা চোপন
কসরবছলাম। আপনাসক বকছু ভাবসে হসব না। বেবকৎসার বদ বকছু োসক কসরই
আবম ওখাসন াবি। আপবন আসুন।’ আহমদ মুসা বলল।
‘না, বম. খাসলদ খাকান, এ বুাপাসর আপনার ওপর আমার আস্থা চনই।
আপবন আপনার বনসের ওপর অববোর কসরন অেে সুববোসরর শুরু বনসের হক
চেসকই। আল্লাহ এটা োন।’ বলল েম্ভীর কসে চেনাসরল চমাস্তফা।
‘আবম এটা মাবন। অবস্থার কারসণ বুবেিম কখনও হসেই পাসর।
এসযসত্র কনসসশন আল্লাহ বদসয়সছন।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আে ঐ ধরসণর কনসসশন আল্লাহ চদসবন না। আবম রাখবছ। আপবন
কো রাখসবন, োরপর ওখাসন াসবন। আবম াবি।’
‘ধেবাদ।’ বসল আহমদ মুসাও চমাবাইল অফ কসর বদল।
আহমদ মুসা কো চশষ করসেই চর্বভর্ হারসেল বলল, ‘পাম োসর্কন
চপসয়সছন? চকাোয়? ওখাসন াসবন, এখবন?’
‘সন্ধান চপসয়সছন ওনারা। পূবক ইস্তাম্বুসলর পাহাড় এলাকায়। হ্াাঁ, েনাব,
চ সে হসব আমাসক।’ আহমদ মুসা বলল।
‘বঠক আসছ, াসবন। আসে েলুন, আপনার আঘাসের শুশ্রূষা দরকার।
োরপর াসবন। দরকার হসল আবমই আপনাসক চপ াঁসছ চদব।’ বলল হান্নাহ
হাসেরা।
‘বঠক আসছ েলুন।’ আহমদ মুসা বলল।
সবাই চববরসয় এসলা চবসসমন্ট চেসক। বসাঁবড় বদসয় পাশাপাবশ ওপসর
উঠবছল আহমদ মুসা ও হান্নাহ হাসেরা। সামসন চর্বভর্ হারসেল।
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‘আপনার বক চিপ বুাসন্র্ে আসছ?’ বেসেস করল আহমদ মুসা
চমসয়বটসক।
‘আপবন ইস্তাম্বুসল খুব চববশ বদন আসে আসসনবন োহসল?’ বলল হান্নাহ
হাসেরা।
‘চকন বলসছন এই কো?’ আহমদ মুসা বলল।
‘কারণ ইস্তাম্বুসল এটা আইন চ , কসলে চলসভসলর প্রসেুক চমসয়সক
বসবভল বর্সফে ও নাবসকিং চিবনিং এবিং হাসপাোসল বেন মাস কাে এবিং এই
চলসভসলর চছসলসদরসক বেন মাস সামবরক চিবনিং ও বেন মাস সামবরক কুাসম্প
োকা বাধুোমূলক। এই সাসে প্রবেবট বাবড়সে একবট বমবন চমবর্সকল কাউন্টার
োকসে হসব।’ বলল হান্নাহ হাসেরা হাবস মুসখ।
উসঠ এসসসছ োরা দ্য’েলায়।
ওপসর ওঠার পসরই লাউসঞ্জর মসো প্রশস্ত একটা োয়োয় গুিাকাসর
চসাফা সাোসনা।
হান্নাহ হাসেরা আহমদ মুসাসক চসাফায় বসার আমন্ত্রণ োবনসয় বলল,
‘চমবর্সকল বেবনসপত্র সব বঠকঠাক কসর আবম আসবছ।’
আহমদ মুসা বসল।
পাসশ বসল চর্বভর্ হারসেলও। চর্বভর্ হারসেল বসসই আহমদ মুসার
বদসক চেসয় বলল, ‘আবম বববস্মে হবি, বম. খাসলদ খাকান। চর্বভর্ ইয়াহুসদর
সাসে দীঘকবদসনর পবরেসয়ও আবম োসক বেনসে পাবরবন। আবম বুঝসে পারবছ না
োর এসব করার চপছসন লযু বক, স্বােক বক?’
‘ওরা সম্ভবে একটা গুরুত্বপূণক েসবষণা কমক েুবর করসে োয়।’ আহমদ
মুসা বলল।
‘বক ববষসয়র েসবষণা কমক?’ বেোসা চর্বভর্ হারসেসলর।
‘সম্ভবে পারবটসকল বফবেসক্সর চকান ববষসয়।’ আহমদ মুসা বলল।
‘পারবটসকল বফবেসক্সর ববখুাে েসবষক প্রসফসর আবরসয়সহর চো র্.
চর্বভর্ ইয়াহুসদর সাসে সম্পকক খুবই ঘবনষ্ঠ। চস আবার পারবটসকল বফবেসক্সর
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চকান্ েসবষণা কমক বনসয় এমন হসে হসলা? বফবেসক্সর মসো চকান েসবষণা কমক
বনসয় োর চো আগ্রহী হওয়ার কো নয়!’ বলল চর্বভর্ হারসেল।
আহমদ মুসা বববস্মে হসলা প্রসফসর আবরসয়সহর নাম শুসন। এই প্রসফসর
আবরসয়হ বনশ্চয় প্রসফসর আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হ। উবনও চো পারবটসকল
বফবেসক্সর প্রসফসর। বলল আহমদ মুসা, ‘বম. চর্বভর্ হারসেল, আপবন বক
প্রসফসর আবরসয়হসক চেসনন?’
‘আসে প্রায়ই চদখা হসো। এখনও বসনােসে মাসঝ মাসঝ চদখা হয়।
চলাকটা খুব গুণী চলাক। ববোসনর েেে ছাড়া োাঁর আর চকান েেে চনই।’ বলল
চর্বভর্ হারসেল।
‘উবন োসকন চকাোয়?’ বেোসা আহমদ মুসার।
‘আসে ববশ্বববদুালয় চকায়াটকাসর োকসেন, এখন চকাোয় োসক োবন
না।’ চর্বভর্ হারসেল বলল।
আহমদ মুসা বনবশ্চে হসলা চর্বভর্ হারসেল সব কোই সেু বসলসছন।
আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হ চকাোয় োসকন োনসল বেবন পাম োসর্কনও
বেনসে পারসেন। হঠাৎ আহমদ মুসার মসন পড়ল আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হ
বসনােসে ান চকন? োহসল বক...? মসন সসন্দহবট উাঁবক বদসেই আহমদ মুসা
বেসেস করল, ‘বম. চর্বভর্ হারসেল, ববোনী আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হ
বসনােসে ান চকন?’
হাসল চর্বভর্ হারসেল। বলল, ‘আপবন বক োসক মুসবলম মসন
কসরসছন? চস একেন সবিয় ইহুবদ।’
‘োহসল নামটা?’ আহমদ মুসা বলল।
‘এমন নাম আপবন প্রেুর চদখসবন। অসনক রকম সুববধা লাসভর েসে
েুসল ভবেক হওয়ার সময় অসনক ইহুবদই, ববসশষ কসর রােননবেক বেন্তায় নাম
পাল্টায়। োাঁর নামও ঐভাসব পাল্টাসনা হসয়সছ।’ বলল চর্বভর্ হারসেল।
‘চর্বভর্ ইয়াহুসদর মসো চকান চোপন সিংেঠসনর সাসে বক বেবন
েবড়ে?’ আহমদ মুসার বেোসা।
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‘ো আবম োবন না। বেবন বনসরট একেন েসবষক। েসব আমাসদর
ইহুবদসদর মসধু ারা েরমপন্থী োসদর সাসেই োর ওঠাবসা।’ বলল চর্বভর্
হারসেল।
‘এ েরমপন্থীরা কারা?’ বলল আহমদ মুসা।
‘এ বুাপাসর আমার স্বি ধারণা চনই। েসব আবম চ টা বুসঝবছ োসে
ইহুবদবাদসক আবধপসেুর এক অস্ত্র বহসসসব ারা চদখসে োয়, প্রসফসর আবরসয়হ
োসদর সাসে একমে।’
আহমদ মুসা বকছু বলসে াবিল। বঠক এ সময় হান্নাহ হাসেরা এসস
দাাঁবড়সয়বছল। বলল, ‘সব বঠক ঠাক, আসুন, বম. খাসলদ খাকান।’
বসলই হান্নাহ হাসেরা েলসে শুরু ককরল। আহমদ মুসাও োর বপছু বপছু
েলল।
লাউঞ্জ চেসক এক কবরসর্ার ধসর সামসন এবেসয় চশষ প্রাসন্তর একটা রুম
বাবড়র চমবর্সকল কনকার।
চমাটামুবট বড়-সড় ঘর। দ্য’বট চবর্। বসার েসে কসয়কবট চসাফা ও
চেয়ার। একটা উাঁেু লম্বা চটববল, বঠক অপাসরশন চটববসলর মসো। বিসলর চেসম
একটা কাসের আলমাবর। োসে ওষুধপত্র ও বেবকৎসা সরঞ্জাম।
ঘরবটসে আসয়াবর্সনর েন্ধ হাসপাোসলর মসোই।
আহমদ মুসা চদখল, চছাটখাট অপাসরশসনর মসোই বুাসন্র্ে ও অোে
সরঞ্জাম একটা চছাট চটববসল সাোসনা। অনুরূপ আসরকটা চটববসল পাবনর
োমলা। ঘসরর অে পাসশ রসয়সছ একটা পাবনর চববসন।
সব চদসখ আহমদ মুসা বকছু বলার েসে হান্নাহ হাসেরার বদসক োইসেই
চস বলল, ‘আপবন চটববসল উসঠ শুসয় পড়ুন। আপনার চদবর হসয় াসি।’
আহমদ মুসার মুসখ ববব্রে ভাব ফুসট উঠল। বনসের উরুর বুাসন্র্ে চস
বনসেই করসে োয়। বলল চস, ‘ধেবাদ, বমস হান্নাহ হাসেরা, চছাট শুশ্রুষা ও
বুাসন্র্সের কােটা আবমই কসর বনসে পারব।’
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হান্নাহ হাসেরা োকাল আহমদ মুসার বদসক। োর চোসখ ববস্ময়! বলল,
‘আপবন একা বকভাসব করসবন? চকন করসবন? বসলবছ চো এর ওপর আমার
চিবনিং আসছ।’
‘স্যবর, বনসের চ কােটা বনসে করসে পারা ায়, চস কােটা আপবনও
বনশ্চয় অে কাউসক চদসবন না করসে।’ বসল হাসল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসার বদসক একবার েভীর দৃবষ্টসে োইল হান্নাহ হাসেরা। চঠাাঁসট
ফুসল উঠল এক টুকসরা হাবস। বলল, ‘বনসে করার মসো কাে এটা নয়, ববসশষ
কসর সাহা ুকারী খন োসক। আবম বুসঝবছ, আপবন একটু চোাঁড়া মুসলমান।
োই...।’
‘না, আবম চোাঁড়া মুসলমান নই। ‘মুসবলম’ শসের আসে চোাঁড়া, অসোাঁড়া
ববসশষণ লাোসনা োেক নয়।’ বলল আহমদ মুসা। োর মুসখ হাবস।
‘চকন, ারা ধমকীয় অণুশাসন মানার নাসম বাড়াবাবড় কসর, োসদরই চো
চোাঁড়া বলা হয়?’ বলল হান্নাহ হাসেরা।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ধমকীয় অনুশাসন মানার নাসম বদ চকউ
বাড়াবাবড় কসর, োহসল চসটা ধমকীয় আদশক ও অনুশাসসনর পবরপন্থী কাে।
এটাসক চোাঁড়াবম বলা ায় না। চোাঁড়াবম অসেক সাধারণে ারা ধমকীয় আদশক ও
অনুশাসন পুসরাপুবর মানসে চেষ্টা কসর োসদরসক বুঝাসনা হয়। বকন্তু ‘চোাঁড়াবম’
শসের বুবহার এসযসত্র োেক নয়। এখাসন ‘চোাঁড়াবম’র বদসল ‘একবনষ্ঠ’ বা
‘বনষ্ঠাবান’ শসের বুবহার সোপ ুি। কারণ ধমকীয় আদশক ও অনুশাসন
পুসরাপুবর চমসন েলসে চেষ্টা করা ভাসলা বেবনস, বকন্তু ‘চোাঁড়াবম’ শে চেসক এই
ভাসলা অেক বুঝায় না।’
‘োর মাসন আপবন ধসমকর বনষ্ঠাবান অনুসাবর। ধেবাদ আপনাসক।’
বসলই ঘুসর দাাঁবড়সয় চপছসনর ওয়াল হ্ািংোসর এক চসট চপাশাক চদবখসয়
বলল, ‘বুাসন্র্ে চশসষ আপবন এ চপাশাক পসর চনসবন। পরসনর োমা-কাপড়
আপনার নষ্ট হসয় চেসছ। আর হ্াাঁ, ববদ্যুৎ অপাসরটসরর চেহারাটাও এই সুস াসে
পাসল্ট চনসবন।’ হান্নাহ হাসেরার মুসখ হাবস।
বসলই ঘর চেসক চববরসয় এসলা হান্নাহ হাসেরা।
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হান্নাহ হাসেরাসক চদসখই চর্বভর্ হারসেল বলল, ‘বক বুাপার, েুবম েসল
এসল?’

‘বাবা, উবন একাই বনসের বিটসমন্ট করসবন।’ বলল হান্নাহ হাসেরা।
োর চঠাাঁসট হাবস।
‘উবন োই বলসলন? আশ্চ ক মানুষ!’ চর্বভর্ হারসেল বলল।
‘সব বদক বদসয়ই আশ্চ ক মানুষ বাবা বেবন! েসব েে আধা ঘন্টায় োাঁর
চ পবরেয় বমসলসছ োসে ‘আশ্চ ক’ ববসশষণ োাঁর েসে সেষ্ট নয়। ব বন েুরসের
বসকউবরবট েীফ চেনাসরল চমাস্তফাসক বর্কসটট করসে পাসরন োাঁর পবরেয় বক
হসে পাসর বাবা চভসব চদখ।’ বলল হান্নাহ হাসেরা।
‘হ্াাঁ, চদখবছ চর্বভর্ ইয়াহুদরা চো কম নয়, োহসল োসদর ববরুসদ্ধ চ
নামসব চস চো ওসদর চেসক বড়ই হসব।’ চর্বভর্ হারসেল বলল।
‘বকন্তু বাবা, বুঝসে পারবছ না, চর্বভর্ ইয়াহুদ আিংসকলরা কােটা বক
করসছন? ববোনীসক ধসর রাখসে পাসরনবন, বাসে চপসয় অসুস্থ ববোরপবেসকই
পণবন্দী বাবনসয়সছন। এেটা মবরয়া চকন ওরা? বক কারসণ?’
ভাবনায় কপাল কুবিে হসয় উসঠবছল চর্বভর্ হারসেসলর। ধীসর ধীসর
বলল, ‘সব কো আবম খাসলদ খাকানসক ববলবন। চর্বভর্ ইয়াহুসদর সন্ত্রাসী কােকসমকর বদকটা আবম এসকবাসরই োবন না, বকন্তু োসদর ধ্বিংসকারী েসবষণা কসমকর
বদকটা আবম বকছু োবন। একবদন বসনােসে বনবরবববল আলাপকাসল ববোনী আবু
আবদ্যর রহমান আবরসয়হ বসলবছসলন, ‘দ্যবনয়াটা হাসের মুসঠায় আসসে চদবর
চনই। মানুষ পরমাণুসক বনসের ইিার অধীন কসর ববধ্বিংসী মারণাস্ত্র বাবনসয়সছ,
চেমবন আসলার পরমাণু চফাটন পারবটসকলসক দাস বাবনসয় দ্যবনয়ার সব শবির
সব সমরস্ত্রসক অদৃশ্য এক অস্ত্র িারা বনরব ধ্বিংসসর বশকাসর পবরণে করব।’ আবম
বববস্মে কসে বসলবছলাম, ‘এমন অসস্ত্রর কল্পনা বক বাস্তব?’ উত্তসর বেবন বসলবছন,
‘বলসে পাসরন সাফলু চেসক মাত্র আমরা এক েে দূসর।’
বসল একটু োমল চর্বভর্ হারসেল। পর মুহূসেকই আবার বসল উঠল,
‘বকন্তু বুঝসে পারবছ না, োসদর কো সেু হসল োরা চো ভয়িংকর অস্ত্র আববষ্কার
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করসছ, োহসল োরা অে একেন ববোনীর েসবষণা বনসয় এমন মবরয়া হসয়
উঠল চকন?’
‘বাবা, ববোনী ববোনীর প্রবেিন্দ্বী হয়। এও হয়সো চেমবন একটা
বুাপার। বকন্তু বাবা, আবম ভাববছ অে কো, চর্বভর্ ইয়াহুদ আিংসকল এমন
ভয়িংকর অস্ত্র দেরী করসছন চকন, কার স্বাসেক? চকান রাসের োরা চকউ নন,
মাবলকও োরা চকান রাসের নন, োহসল দ্যবনয়ার সব অস্ত্রাোর ধ্বিংস কসর োরা
বক করসবন?’ বলল হান্নাহ হাসেরা। োর কসে ববস্ময়!
‘এর উত্তর আবমও োবন না, মা। চর্বভর্ ইয়াহুদ ও আবু আবদ্যর রহমান
আবরসয়হ দ্য’েসনই েুরসের নােবরক। বকন্তু েুরসের পসয োরা কাে করসছ না,
এ কো পবরোর। আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়সহর কোবােকায় চ ইিংবেে
চপসয়বছ, োসে বুঝা ায় োরা োয়নবাদী চকান েিান্ত বা পবশ্চমী চকান পাওয়ার
বসবন্র্সকসটর পসয কাে করসছ। এটা বদ সেু হয়, োহসল ো হসব সািংঘাবেক
ববপজ্জনক।’ বলল চর্বভর্ হারসেল। োর চোসখ-মুসখ দ্যবশ্চন্তার কাসলা ছাপ।
হান্নাহ হাসেরার চোসখ-মুসখও আশিংকার ছাপ। বলল, ‘বুাপারটা আমার
কাসছ বসবরয়াস মসন হয়বন। বকন্তু এখন আপনার চশষ কোগুসলা শুসন আবম
আেিংবকে চবাধ করবছ। এসো পৃবেবীর ববরুসদ্ধ, পৃবেবীর মানুসষর ববরুসদ্ধ একটা
ভয়াবহ ষড় ন্ত্র। আবম চভসব পাবি না আমাসদর েুরে এই ভয়াবহ ষড় সন্ত্রর স্থান
হসয় দাাঁড়াল চকমন কসর?’
দ্য’েনই চসাফায় বসস আসলােনায় েন্ময় হসয় বেসয়বছল।
আহমদ মুসা চপছসন এসস বেসয়বছল।
হান্নাহ হাসেরার কোর েবাসব বকছু বলসে াবিল চর্বভর্ হারসেল।
বকন্তু োর আসেই আহমদ মুসা বলল, ‘স্যবর বমস হান্নাহ, েুরে চকন ভয়াবহ
ষড় সন্ত্রর স্থান হসয় দাাঁড়াল?’
হান্নাহ হাসেরা বসস চেসকই চপছন বফসর োকাল। চদখল, আহমদ মুসা
একদম োর চপছসন এসস দাাঁবড়সয়সছ। োর পরসন নেুন পুান্ট ও শাটক। আসের
েুাসকটটাও োর োসয় আসছ।
হান্নাহ হাসেরা উসঠ দাাঁবড়সয় বলল, ‘বসুন, বলবছ আপনার উত্তর।’
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আহমদ মুসা বসসে বসসে বলল, ‘আমাসক এখবন ছুটসে হসব।’
‘হ্াাঁ, চ প্রশ্নটা বেসেস করবছসলন। বক সব ভয়িংকর অস্ত্র নাবক আববষ্কৃে
হসয়সছ! চফাটন পারবটসকল বুবহার কসর নাবক দ্যবনয়ার সব মারণাস্ত্র োর
অস্ত্রাোসরই বনরসব ও পলসকর মসধু ধ্বিংস করার অস্ত্র আববষ্কার কসরসছ এক
বুবি বা একবট সিংঘ এবিং এই আববষ্কাসরর েসবষণা নাবক েুরসেই হসয়সছ! এই
ভয়িংকর খবসরর কোই বলবছলাম।’
েমসক উঠল না আহমদ মুসা। বকন্তু বববস্মে হসলা এই চভসব চ , োহসল
চর্বভর্ ইয়াহুদরা আমাসদর আইআরবট চফাটসনর োমা পারবটসকল চেসক চসার্ক
(SOWRD-Saviour of world Rational Domain) আববষ্কার কসরসছ,
চস খবর এাঁসদর কাসন প কন্তও চপ াঁসছ চেসছ! েবু স্বাভাববক বেোসা বহসসসবই
বলল, ‘এমন সািংঘাবেক খবর আপনারা চকাো চেসক চপসলন?’
হান্নাহ হাসেরা োর বপোর বদসক োইল।
চর্বভর্ হারসেল একটু নসড় বসল। একটা অস্পষ্ট বেন্তার চরখা োর মুসখ
ছায়া চফসলবছল। বলল, ‘চর্বভর্ ইয়াহুদ বসলবছল, োরা নাবক এ ধরসণর ভয়িংকর
েসবষণা করসছ। সাফলু চেসক োরা নাবক মাত্র এক েে দূসর! এই েল্পটাই আবম
হান্নাহর কাসছ করবছলাম।’
হাসল আহমদ মুসা। মসন মসনই বলল, োরা চো েসবষণা করসছ না,
েসবষণার ফল োরা হাইেুাক করসে োসি। বকন্তু ো মারণাস্ত্র নয়, মারণাস্ত্র চেসক
রযার অস্ত্র। েসব এসব মসনর কো না বসল আহমদ মুসা বলল, ‘মারাত্মক খবর!
বকন্তু োরা বক ঐ ভয়িংকর অস্ত্র পাওয়া চেসক এক েে দূসর! না েসবষণার সাফলু
চেসক এক েে দূসর!’
‘হ্াাঁ, েসবষণার সাফলু চেসক োরা মাত্র এক েে দূসর, এই কোই োরা
বলসছন।’ বলল চর্বভর্ হারসেল।
আহমদ মুসা এবার একটু বববস্মেই হসলা! চর্বভর্ ইয়াহুদরা চো
আমাসদর আইআরবট চেসক সফল অস্ত্র ‘চসার্ক’ হাইেুাক করসে োসি! োছাড়া
এটা চো মারণাস্ত্র নয়, মারণাস্ত্রসক অেল করার অস্ত্র। আর এ অস্ত্র চো চকান
অস্ত্রাোসর বেসয় ো ধ্বিংস করসব না। োহসল অমন কো চর্বভর্ ইয়াহুদ বলল
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চকন? এসব কো আহমদ মুসার মসন নেুন কসর োেল। বকন্তু চকান সমাধান চপল
না।
আহমদ মুসার বেন্তা আবার ঘুসর চেল বন্দী, অসুস্থ প্রধান ববোরপবের
বদসক। আহমদ মুসার চদহটা চসাো হসয় এুাসটনশসনর রূপ বনল। বৃদ্ধ চর্বভর্
হারসেলসক লযু কসর বলল, ‘আবম এখন উঠসে োই স্যার, অসনক ধেবাদ।’
কো চশষ কসরই োইল আহমদ মুসা হান্নাহ হাসেরার বদসক। োর রিাি
কাপসড়র পুাসকটটা পাশ চেসক হাসে েুসল বনসয় বলল, ‘এটা আবম বাইসরর
র্ািববসন চফসল বদসয় াব। নেুন এক প্রস্থ কাপসড়র েসে আপনাসক অসিংখু
ধেবাদ। কাপড়গুসলা চফরে পাঠাসনা চশাভন হসব না। আপবন এমন অবস্থায়
পড়সল বক করসেন বলুন চো?’
হাসল হান্নাহ হাসেরা। বলল, ‘আবম বলসে পাবর বদ আপবন আমাসক
কবপ না করার প্রবেশ্রুবে চদন।’
‘এভাসব কবপ সাধারণে আবম কবর না। সুেরািং আপবন বলুন।’ আহমদ
মুসা বলল।
‘আবম নেুন আর এক প্রস্থ কাপড় োর েসে পাবঠসয় ঋণটা চশাধ
করোম।’ বসল হাসসে লােল হান্নাহ হাসেরা।
‘আমার মসনর কোই আপবন...?’
আহমদ মুসাসক কোর মাঝখাসন বাধা বদসয় বসল উঠল হান্নাহ হাসেরা,
‘আপবন আপনার মসনর কোর চদাহাই বদসয় এখন প্রবেশ্রুবে উল্টাসল েলসব না।
আপবন আমাসক কবপ করসবন না স্বীকার কসর বনসয়সছন।’
‘আপনার মসো আমারও চো ঋণ চশাধ করা দরকার, চসটা বকভাসব
হসব?’
‘দ্যবনয়াসে মহােন-খােক, দাো-গ্রহীোর সম্পসককর বাইসর চকান
সম্পকক চনই?’ বেোসা হান্নাহ হাসেরার। োর কে েম্ভীর।
‘অবশ্যই আসছ এবিং চস মানববক সম্পককটাই প্রধান।’ আহমদ মুসা
বলল।
‘োহসল চো কো োসক না।’ হান্নাহ হাসেরা বলল। োর মুসখ হাবস।
বসফরাসস ববসফারণ

28

‘ধেবাদ বমস হান্নাহ। আবম...’
আহমদ মুসাসক আবার বাধা বদসয় হান্নাহ হাসেরা বসল উঠল, ‘এ ধরসণর
‘ধেবাদ’ সাধারণে সম্পসককর ইবে ঘটাসনার সমােকক। বকন্তু েে ১ ঘন্টায় এমন
এক মহাঘটনার সাসে আমাসদর েবড়সয়সছন, া ইিা করসলই আমরা ভুসল চ সে
পারসবা না। এ বুাপাসর আপনার কাছ চেসক আমরা বকছু আশা কবর।’
আহমদ মুসার মুসখ ভাবনার একটা ছায়া নামল। বলল, ‘সব ধেবাদ
ববদাসয়র নয়, বমস হান্নাহ। ঘটনার বুাপাসর বমস হান্নাহ চ আগ্রহ প্রকাশ
কসরসছন, চসটা আমার েসে আরও আনসন্দর। আপনারা আমাসক সহস াবেো
কসরসছন, আরও সাহাস ুর প্রসয়ােন হসে পাসর। ওসয়ল বমস হান্নাহ, আবম
আপনাসদর সাহা ু োই।’
বসল আহমদ মুসা উসঠ দাাঁড়াল।
উসঠ দাাঁড়াল বমস হান্নাহ ও চর্বভর্ হারসেলও। চর্বভর্ হারসেল বলল,
‘অবশ্যই, ইয়িংমুান! সাহা ু করার বদ বকছু োসক, অবশ্যই পাসব।’
‘ধেবাদ আপনাসদর, আবম েবল।’ বলল আহমদ মুসা।
হান্নাহ হাসেরা আহমদ মুসা বদসক এবেসয় এল। আহমদ মুসার হাে
চেসক রিাি োমা-কাপসড়র পুাসকট বনসয় বলল, ‘িাসস আবমও চফসল বদসে
পারব। েলুন, আপনাসক োবড় প কন্ত চপ াঁসছ বদই।’
আহমদ মুসা োবড়সে উঠসল হান্নাহ হাসেরা বলল, ‘আমরা েুরসের চকান
কাসে লােসল খুবশ হসবা। সবেু, আপনার সাসের এক ঘন্টা আমার কাসছ এক
হাোর বছসরর মসো দীঘক মসন হসি!’
আহমদ মুসা োবড় িাটক বদসয়বছল। ‘আবস, বমস হান্নাহ, প্রােকনা করুন
ববপদটা োড়াোবড় চ ন চকসট ায়! ওসক, বাই!’ বলল আহমদ মুসা।
হান্নাহ হাসেরা বলসে োইল, ‘ববপদ োড়াোবড় চশষ হসল চো আপবন
হাওয়া হসয় াসবন!’ বকন্তু বলল চস, ‘ঈশ্বর আমাসদর ওপর সদয় চহান! আসুন
স্যার। বাই!’
হান্নাহ হাসেরা বফসর এসলা োর বপোর কাসছ। বপোর পাসশ বসসই
বলল, ‘বাবা, ববোনী আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হই চ চোমাসক ঐ
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আববষ্কাসরর কো বসলসছন, চসটা চোপন করসল চকন? বেবনই চো আববষ্কাসরর
কো বসলবছসলন! োাঁর নাম না বসল র্. ইয়াহুসদর নাম বলসল চকন?’
বৃদ্ধ চর্বভর্ হারসেল একটু েভীর দৃবষ্টসে োকাল হান্নাহ হাসেরার
বদসক। ধীর কসে বলল, ‘সব সময় সব কো বলসে চনই। আবম োসদর সাসে
একমে নই বসট, বকন্তু আবম ববোনী আবু আবদ্যর রহমানসক ঝাসমলায় েড়াসে
োইবন। বেবন একেন গুণী, বনঝকঞ্ঝাট মানুষ।’
‘বকন্তু বাবা, বেবন চো ঝঞ্ঝাট বাাঁধাসনার অস্ত্র দেরী করসছন।’ বলল হান্নাহ
হাসেরা।
‘ো করসছন। বকন্তু আবম মসন কবর, বেবন চকান ববসশষ েরসে এটা নাও
করসে পাসরন। ববোনীরা চকান বসিংহাসসন বসসে োন না। ারা বসসে োন,
োরাই অবধকািংশ চযসত্র ববোনীসদর বুবহার কসরন।’ চর্বভর্ হারসেল বলল।
‘বকন্তু বাবা, েুবম া বসলছ, োসেই চো চদখা াসি চ , বেবনই দ্যবনয়াসক
দাস বানাসনার কো বলসছন। োর মাসন বেবন অসস্ত্রর চোসর দ্যবনয়াসক দাস
বানাসে োন।’ বলল হান্নাহ হাসেরা।
‘বেবন োন, একো বঠক নয়। বেবন হয়সো োয়নবাদীসদর চকান
রােননবেক অবভলাসষর বশকার হসয়সছন।’ চর্বভর্ হারসেল বলল।
‘এই োয়নবাদীরা কারা, বাবা? শুসনবছ, োমকাবনসে বনরীহ ইহুবদরা চ
মার চখল োর চপছসন বছল এই োয়নবাদীসদর হাে। োরা কারা? এখন োরা বক
োসি?’ বলল হান্নাহ হাসেরা।
‘এসব ববষয় বনসয় েুবম মাো ঘাবমসয়া না হান্নাহ। ওরা ববপজ্জনক। শুধু
চসবদন োমকাবনসো নয়, এখনও দ্যবনয়া েুসড় বনরীহ ইহুবদরা োসদর হাসে মার
খাসি। এরা ওসদর োাঁদা বদসয় েলার অসহায় েদকভ মাত্র। বকছু বসল লাভ চনই।’
বলল চর্বভর্ হারসেল। োর চোসখ-মুসখ চবদনার প্রকাশ।
‘োহসল বক ওসদর ভসয় েুবম ববোনী আবু আবদ্যর রহমাসনর নাম
খাসলদ খাকাসনর কাসছ বলবন?’ বেোসা হান্নাহ হাসেরার।

বসফরাসস ববসফারণ

30

‘না, মা। ভসয় নয়, সমসবদনায়। ববোনী চলাকটাসক আমার কাসছ বনরীহ
বসল মসন হয়। ভয় করসল চর্বভর্ ইয়াহুসদর নাম বলোম না।’ বলল চর্বভর্
হারসেল।
‘োহসল আমাসক ভয় করসে বলছ চকন? বেোসা আবাসরা হান্নাহ
হাসেরার।’
‘ভয় না করসলও আমার বকছু করার যমো, সময় চকানটাই চনই। বকন্তু
েুবম ভয় করসল অসনক বকছু করার সময় ও সুস াে চোমার আসছ। আবম োই না
এ পে েুবম মাড়াও। এই পেসক ভসয়র চোসখ চদখাই বনরাপদ।’ চর্বভর্ হারসেল
বলল। েম্ভীর হসয় উসঠবছল কে োর।
সিংসে সিংসেই চকান উত্তর বদল না হান্নাহ হাসেরা। োঢ় একটা ভাবনার
ছায়া োর চোসখ-মুসখও। এক সময় বলল হান্নাহ হাসেরা অসনকটা স্বেে কসেই,
‘বঠক আসছ, বাবা, বকন্তু এ অবুাহে ষড় সন্ত্রর প্রবেসরাধ করসব চক?’
‘আবম োবন না, মা। হয়সো খাসলদ খাকানরাই।’ বসলই উসঠ দাাঁড়াল
চর্বভর্ হারসেল।
হান্নাহ হাসেরার ভাবনা-কাের চোসখ-মুসখ এক টুকসরা প্রশাবন্তর আসলা
জ্বসল উঠসলা খাসলদ খাকাসনর নাম শুসন।
চসাফায় ো এবলসয় বদল হান্নাহ হাসেরা।

বসফরাসস ববসফারণ

31

২
োবড় বারান্দায় বেসয় োবড় োমসেই চর্বভর্ ইয়াহুদ লাফ বদসয় োবড়
চেসক নামল।
দ্রুে বারান্দার বেনবট ধাপ চপবরসয় বারান্দায় উসঠ চেল। বারান্দায়
দাাঁবড়সয়বছল ববোনী আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হ।
আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়সহর চোসখ-মুসখ উসত্তেনা। চস দাাঁবড়সয়বছল
চ ন চর্বভর্ ইয়াহুসদর অসপযায়!
চর্বভর্ ইয়াহুদ বারান্দায় উসঠ আসসেই োর সাসে হ্ান্র্সশক কসর
আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হ োসক চটসন বনসয় ঘসর ঢুসক চেল।
পাশাপাবশ চসাফায় বসসই আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হ বলল,
‘আপনারা এ বক করসলন? এ ববপজ্জনক বন্দীসক এখাসন বনসয় এসলন চকন?’
‘করার বকছুই বছল না। দ্রুে বসদ্ধান্ত বনসে হসয়সছ। বন্দীসক আমরা
েুসলবছলাম চর্বভর্ হারসেসলর ওখাসন। আমাসদর একটা ভুসলর েসে ঐ
বঠকানাটা প্রবেপসযর হাসে েসল চ সে পাসর সসন্দহ কসরই দ্রুে ওখান চেসক
সসর আসসে হসয়সছ।’ বলল চর্বভর্ ইয়াহুদ।
‘ঐভাসব এ বঠকানাও শত্রুপসযর োনা হসয় চ সে পাসর। এ বসদ্ধান্ত বঠক
হয়বন।’ আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হ বলল।
‘বঠক হয়বন এটা আবম োবন। এই চসনসসবটভ বঠকানার ওপর কারও
চকান প্রকার সসন্দসহর দৃবষ্ট না পসড় এই সাববকক প্রসেষ্টা আমাসদর রসয়সছ। এখন
বক করা ায় বলুন।’ বলল চর্বভর্ ইয়াহুদ।
‘আমরা চ েসবষণার কাে এখাসন করবছ, োর অগ্রাবধকার সবার
ওপসর। চ চকান মূসলু এর চোপনীয়ো ও বনরাপত্তা রযা করসে হসব। আবম
মসন কবর, বন্দীসক অববলসম্ব অে চকাোও বশফট করুন।’ ববোনী আবু আবদ্যর
রহমান বলল।
বসফরাসস ববসফারণ

32

‘বকন্তু ইস্তাম্বুসল বনরাপদ চকান আশ্রয় আমাসদর আর চনই। এখাসন
বন্দীসক রাখা বঠক হসব না, এ ববষসয় আবমও একমে। োহসল বক করা ায়
বলুন?’ বলল চর্বভর্ ইয়াহুদ।
‘আপনারা প্রধান ববোরপবেসক চকন বন্দী কসরসছন, বলুন চো?’
বেোসা ববোনী আবু আবদ্যর রহমাসনর।
‘ববোনী হােছাড়া হসয় াবার পর সুস াে চপসয় োৎযবণক বসদ্ধাসন্ত
োসক পণবন্দী করা হসয়সছ োপ সৃবষ্ট কসর ববোসনীসক চফরে পাওয়া বা অে
চকান সুববধা লাসভর যীণ আশায়।’ বলল চর্বভর্ ইয়াহুদ।
‘আপনাসদর বসদ্ধান্ত বঠকই োৎযবণক, সুবেবন্তে নয়। কারণ প্রধান
ববোরপবের বববনমসয় োরা ববোনীসক আমাসদর হাসে েুসল চদসব না। প্রধান
ববোরপবেসকই উদ্ধাসরর েসে োরা সবকশবি বনসয়াে করসব। প্রধান
ববোরপবেসক বন্দী কসর রাখার মসধু চকান লাভ চনই, চষাল আনাই যবের
আশিংকা।’ ববোনী আবু আবদ্যর রহমান বলল।
‘আপনার পরামশক বক োহসল?’ বেোসা চর্বভর্ ইয়াহুসদর।
চোখ বন্ধ কসর এক মুহুেক চভসব ববোনী আবু আবদ্যর রহমান বলল,
‘োসক চছসড় বদসয় আসাই সব বদক চেসক মঙ্গল। প্রধান ববোরপবেসক চপসল
ওসদর অনুসন্ধান বন্ধ হসয় াসব। আমাসদর এই গুরুত্বপূণক ঘাাঁবট রযা চপসয় াসব
এবিং নেুন কসর সিংঘবদ্ধ হসয় আমরা নেুন উসদুাসে বকছু করার সুস াে পাব।’
চর্বভর্ ইয়াহুদ একটু চভসব বলল, ‘আপনার ুবিই বঠক বম. আবরসয়হ।
োহসল ওসদর আবম বসল বদই ওরা োসক রাস্তার পাসশ চকান এক োয়োয় চফসল
চরসখ আসসব।’
‘উবন বক অবস্থায় আসছন?’ বেোসা ববোনী আবু আবদ্যর রহমাসনর।
‘উবন সিংোহীন অবস্থায় আসছন। আসে চোখ বাাঁধা বছল, এখন বাাঁধা
চনই।’ বলল চর্বভর্ ইয়াহুদ।
‘বঠক আসছ, চ ভাসব বসলসছন চসটাই করুন। আপদ ববদায় চহাক!’
ববোনী আবু আবদ্যর রহমান বলল।
‘আসবছ আবম, বসল আবস ওসদর।’
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বসল চর্বভর্ ইয়াহুদ দ্রুে উসঠ চেল।
দ্য’বমবনট পসর বফসর এসলা চর্বভর্ ইয়াহুদ। বলল, ‘ওসদর পাবঠসয়
বদসয়বছ। সাবধাসন কােটা সারসে বসলবছ।’
চর্বভর্ ইয়াহুদ বসল ববোনী আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হর পাসশ।
‘এটাই ভাসলা হসলা, র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ! আমাসদর অসনক যবে হসয়সছ।
বনবশ্চে লাভ ছাড়া যবের ঝুাঁবক বাড়াসনার চকান দরকার চনই।’ ববোনী র্.
আবরসয়হ বলল।
চসাফায় ো এবলসয় বদসয়বছল চর্বভর্ ইয়াহুদ। চসাো হসয় বসল। োর
সারা মুখ েুসড় হোশার ছাপ। বলল ধীসর ধীসর, ‘অসনক বদসনর পবরকল্পনার
োল চপসে ববোনী র্. আন্দালুবসসক ধরলাম। লাভ হসলা না। োল চকসট চববরসয়
চেল। এই আহমদ মুসাই অেীসে আমাসদর বার বার সবকনাশ কসরসছ। এবাসরর
সবকনাশটাও চস-ই করল। চস দৃশ্যপসট উবদে না হসল চসাসর্কর ফমুকলা, চসাসর্কর
মসর্ল সবই এেবদন আমাসদর হাসে এসস চ ে। হঠাৎ চকাসেসক উদয় হসলা এই
শয়োনটা!’
‘হঠাৎ চকন আসসব? ওআইবস ও েুরে সরকার পবরকল্পনা কসরই
োসক বনসয় এসসসছ। আহমদ মুসা এখন ইসলামী ববসশ্বর চশষ েুরুসপর োস হসয়
দাাঁবড়সয়সছ। চদখা াসি, চ খাসনই োসদর অনবেিমু িাইবসস, চসখাসনই
আহমদ মুসাসক হাবের করা হসি।’ বলল ববোনী র্. আবরসয়হ।
‘বুঝসে পারবছ না আবম, আমরা এখন চকান্ পসে এসোসবা? আবম নেুন
কসর চেলআববব ও ই্উসরাপ-আসমবরকার আমাসদর চনেৃবৃন্দসক অনুসরাধ
কসরবছলাম, আহমদ মুসাসক চমাকাববলা করসে পাসর এমন কাউসক পাঠাসনার
েসে। োরা চকান আশ্বাস বদসে পাসরবন। োরা ববোনী র্. আন্দালুবসসক হাসে
আনাসকই গুরুত্ব বদসয়বছল সবসেসয় চববশ। বকন্তু োসক হাসে এসনও রাখসে
পারলাম না। আবম ভাববছ, োসক বকর্োপ করার নেুন উসদুাে শুরু করার চকান
ববকল্প চনই। একেন বুবিসক োরা চো বাক্সবন্দী কসর রাখসে পারসব না।
প্রসেষ্টা অবুাহে রাখসল োসক হাসে পাওয়ার একটা সুস াে পাওয়া াসবই।’
বলল র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ। দূবকল ও চবদনােক কে োর।
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চসাফায় ো চহলান বদসয় ভাববছল ববোনী র্. আবরসয়হ। োর চোখ দ্য’বট
চবাো বছল। চস চসাো হসয় বসল। মাো বনেু হসলা োর। বলল, ‘চফাটন
পারবটসকলস’-এর ঝাাঁকসক একটা স্বয়িংবিয় বর্সফনবসভ বশসে পবরণে করা এবিং
োসক স্বয়িংবিয় কুাবরয়াসর পবরণে কসর বন্দী মারণাস্ত্রসক েভীর মহাশূসণু বনসয়
ধ্বিংস করার ববোন ও চটকসনালবে আমার কাসছ এখনও আকাশ কুসুম বসলই
মসন হয়। বুঝসেই পারবছ না এই অসাধু ও কল্পনার একটা ববষয়সক র্.
আন্দালুবসরা বকভাসব বাস্তসব পবরণে করল। এসো সবককাসলর সবকসশ্রষ্ঠ বর্সফে
চটকসনালবে! এসক হাে করসে না পারসল চো আমাসদর সব আশা-ভরসাই চশষ
হসয় াসব!’ হোশ কেস্বর ববোনী র্. আবরসয়হর।
‘আমাসদর সাফলু আর কে দূসর র্. আবরসয়হ?’ বেোসা চর্বভর্
ইয়াহুসদর।
‘লুাবসরটবর চটি চো অসনক আসেই হসয় চেসছ। মসর্ল চটিও সফল
হসয়সছ। অপাসরশন শুরুর েসে প্রস্তুে হসে আরও বকছুটা সময় লােসব।’ বলল
র্. আবরসয়হ।
র্. ইয়াহুসদর চোখ দ্য’বট উজ্জ্বল হসয় উঠল। বলল, ‘চরাসমলী দ্যসেকর
ওসদর ‘ইনবিটউট অব বরসােক এন্র্ চটকসনালবে’, ওসদর চসার্ক, ওসদর
ববোনীরা আমাসদর প্রেম টাসেকট হসে পাসর না? সবার অলসযু ওসদর সব বেহ্ন
আমরা দ্যবনয়ার বুক চেসক মুসছ চফলসে পাবর না?’
‘একটা ববকল্প পে বহসসসব এটা আমাসদর সামসন আসছ। বকন্তু এর পসে
আসছ অদৃশ্য চদয়াসলর বাধা। ওসদর চসাসর্কর বর্সফনবসভ বশসের মবনটর বদ
সুপার চসনসসবটভ হয় এবিং বদ চসাসর্কর বশে হাইসয়ি পাওয়ার পারবটসকসলর
হয়, োহসল আমাসদর চফাটন সাইসলন্ট চর্স্ট্রাকশন চর্মন (Foton Silent
Destruction Deomon-FSDD) ধ্বিংস করার বদসল চসাসর্কর হাসে বন্দী
হসয় চ সে পাসর। সুেরািং আমাসদর চফাটন সাইসলন্ট চর্স্ট্রাকশন চর্মন
(FSDD) বা ‘র্াবল বর্’ বুবহাসরর চযসত্র সমস্যা আসছ।’ বলল ববোনী
আবরসয়হ েম্ভীর কসে।
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‘বকন্তু োরা বদ অপ্রস্তুে অবস্থায় োসক এবিং চস সম্ভাবনাই চববশ।’ র্.
চর্বভর্ ইয়াহুদ বলল।
‘চসটাও সম্ভাবনার বুাপার।’ বনবশ্চে কসর বলা ায় না চ , োরা সব
সময় প্রস্তুে োসক না। োকারই কো।’ বলল র্. আবরসয়হ।
‘আর বক ববকল্প আসছ?’ বলল হোশ কসে র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ।
‘ববকল্প আর বকছু চনই। ওসদর ববোনী র্. আন্দালুবসসক বকর্োপ করা
অেবা চমসর চফলা অেবা ওসদর ধ্বিংস করা-এই দ্যই পসেই আমাসদর এসোসে
হসব।’ র্. আবরসয়হ বলল।
‘বকন্তু ওসদর ধ্বিংস করার পেই চো অবনবশ্চে।’ বলল চর্বভর্ ইয়াহুদ।
‘আবম েত্ত্বেে অসুববধার কো বসলবছ। বাস্তসব সুববধাও োকসে পাসর,
আশিংকা সেু নাও হসে পাসর। ববষয়টা আরও ববসবেনা সাসপয, া ভাববছ চস
রকম অসম্ভব নাও হসে পাসর।’ র্. আবরসয়হ বলল।
র্. আবরসয়হর কো চশষ হবার আসেই র্. চর্বভর্ ইয়াহুসদর চটবলসফান
চবসে উসঠবছল।
র্. ইয়াহুদ োর চমাবাইল চবর কসর বনসয়বছল োর পসকট চেসক। র্.
আবরসয়হর কোও েখন চশষ হসয় ায়।
র্. ইয়াহুদ চমাবাইসল ও প্রাসন্তর সাড়া চপসেই বসল উঠল, ‘বক খবর
চোনাহ, কাে চশষ?’
‘হ্াাঁ, চশষ। োসক এই মাত্র ওরা েুসল বনসয় চেসছ।’ বলল ওপার চেসক।
‘এে োড়াোবড়? চোমরা ওখাসনই?’ এপার চেসক প্রশ্ন র্. ইয়াহুসদর।
‘বলবছ। আমরা োসক হাইওসয়র বাাঁবদসকই চে রাস্তার টপ লাইওভাসর
চফসল চরসখ েসল এসস আবার রাস্তা ঘুসর ওবদসক বেসয়বছলাম। মানুসষর েটলা
চদসখ আমরা াবিলাম ওখাসন। চপ াঁছসেই চদখলাম একেন োর সিংোহীন চদহ
োবড়সে েুলল। োবড়সে েুসল দরো বন্ধ কসর চমাবাইসল কো বলসে বলসে
োবড়র ড্রাইবভিং বসসটর বদসক াবিল। স্পষ্ট শুনলাম উবন বলবছসলন, ‘চেনাসরল,
োসক পাওয়া চেসছ মাঝপসেই। প্রসয়ােন চনই আর আপনাসদর আসার।
হাসপাোসল বফরুন। আবম ওাঁসক বনসয় হাসপাোসল আসবছ।’ কো চশষ কসরই
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োবড় বনসয় উবন চছাসটন বসেলীর বদসক। আমার মসন হয় চলাকবট চকান সরকাবর
চলাক হসবন।’
‘চলাকবট চকমন? ইউবনফসমক বছল?’ বেোসা র্. ইয়াহুসদর।
‘না, বসবভল চড্রসস। একহারা সাধারণ বফোর। এশীয় চেহারা।’ বলল
ওপার চেসক চোনাহ।
‘বঠক আসছ চোমরা েসল এসসা। ওসক।’
বসল চমাবাইল মুসখর কাছ চেসক সবরসয় বনসয় অফ কসর বদল।
চমাবাইসলর লাউর্ স্পীকার অন বছল। চমাবাইসলর সব কো র্.
আবরসয়হও শুনবছল।
চমাবাইল বন্ধ কসর র্. ইয়াহুদ বকছু বলার আসেই র্. আবরসয়হ বসল
উঠল, ‘বম. ইয়াহুদ, বুঝা াসি, চ চলাকবট প্রধান ববোরপবেসক েুসল
হাসপাোসল বনসয় চেসছ চস োসক উদ্ধার করসেই এবদসক আসবছল এবিং
চেনাসরল চমাস্তফারাও আসবছল উদ্ধার অবভ াসনই। বকন্তু এবদসক চকন?’
োমল র্. আবরসয়হ। োর চোসখ-মুসখ উসিসের ছায়া। বলল চস,
‘চটবলসফাসন চোনাহ া বলল োসে চো বুঝা াসি ওরা এবদসকই আসবছল।
বকন্তু চকন এবদসক বলা মুবেল। এ পে বদসয় চো অসনক বদসকই াওয়া ায়।’
‘ো াওয়া ায়। এখাসনও চো আসা ায়।’ বলল র্. আবরসয়হ।
‘ো আসা ায়। বকন্তু োরা এখাসন আসসব চকন?’ বলল র্. ইয়াহুদ।
‘এ প্রসশ্নর উত্তর আমার োনা চনই। বকন্তু চ উত্তর আমাসদর োনা চনই,
ো কারও োনা চনই, ো বঠক নাও হসে পাসর। চর্বভর্ হারসেসলর বাবড়র সন্ধান
োরা চপসয়বছল, এ কো আমরা োবন। সুেরািং আমাসদর এ বঠকানার বনরাপত্তা
বনসয় আশিংকা আমরা করসেই পাবর।’ বলল র্. আবরসয়হ।
র্. ইয়াহুদ চকান উত্তর বদল না। োবকসয় বছল চস র্. আবরসয়হর বদসক।
একটু সময় বনসয় ধীর কসে চস বলল, ‘র্. আবরসয়হ, আপবন বঠক বসলসছন।
আহমদ মুসা চ ন বাোস চেসক সব বকছুর েন্ধ পায়! এখন আমাসদর করণীয় বক
ভাবসছন?’
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‘আবম আমাসদর এই গুরুত্বপূণক বঠকানার বনরাপত্তা বনসয় ভাববছ। এ
বঠকানাও চছসড় বদসে হয় বকনা ো আমাসদর ভাববার ববষয় হসয় দাাঁড়াল।’ র্.
আবরসয়হ বলল।
‘আপনার ভাবনা বঠক। বকন্তু প্রধান ববোরপবেসক উদ্ধাসরর পর আমাসদর
এই বঠকানা ওসদর সসন্দসহর োবলকায় আর চনই। কারণ প্রধান ববোরপবেসক
োরা চপসয়সছ অে এক োয়োয়। এর অেক এখাসন োসক আনা হয়বন। অেএব,
এ বঠকানার সন্ধান োরা চপসলও এটা এখন োসদর ভুসল াবার কো।’ বলল র্.
ইয়াহুদ।
‘আপনার ুবি বঠক। প্রধান ববোরপবেসক উদ্ধাসরর পর আমাসদর এ
বঠকানা বনসয় োসদর ভাববার কো নয়। এ ুবির সাসে আবমও একমে। বকন্তু
আশিংকা চেসক মুি হসে পারবছ না।’ র্. আবরসয়হ বলল।
‘আশিংকা োকা ভাসলা। আমরা সাবধান হসে পারব। বকন্তু সাবধান
োকার েে চববশ বকছু করার দরকার চনই।’ বলল র্. ইয়াহুদ।
‘আপনার কো বঠক। বকন্তু আমাসদর ‘র্াবল বর্’ মাসন ‘চফাটন সাইসলে
চর্সস্ট্রাকশন চর্মন’ (FSDD) েসবষণার অিংশ ববসশষ অেত্র আবম সবরসয়
চফলসে োই, ববসশষ কসর ‘মসর্ল’ ও ‘চটি’ অিংশ অেত্র সবরসয় রাখাই ভাসলা।
শুধু ‘বরসােক অিংশ এখাসন োকসব।’ র্. আবরসয়হ বলল।
‘বকন্তু এে বড় োয়ো চকাোয় পাওয়া াসব?’ বেোসা র্. ইয়াহুসদর।
‘বেন্তা করুন। আবমও বেন্তা করবছ। োয়ো অবশ্যই পাওয়া াসব।
ইউসরাপ-আসমবরকার দূোবাস কেৃপ
ক য ারা ইস্তাম্বুসল আসছন োরাও আনসন্দর
সাসে আমাসদর সাহা ু করসবন।
‘ঈশ্বর আমাসদর সহায় চহান! আমরা আরও একটু ভাবনা-বেন্তা কবর।
আপবন চ টা বসলসছন চস রকমই বসদ্ধান্ত হসে পাসর, বদ োয়ো পাওয়া ায়।
ধেবাদ র্. আবরসয়হ আবম উবঠ। আমাসদর চকাোয় বক অবস্থা একটু চখাাঁে বনসে
হসব।’
উসঠ দাাঁড়াল র্. ইয়াহুদ।
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র্. আবরসয়হও উসঠ দাাঁড়াল। হাে বাবড়সয় বদল র্. ইয়াহুসদর বদসক।
বলল, ‘ভাবসবন না, র্. ইয়াহুদ, আমরা দ্যবকল হইবন। পৃবেবীর সবকসশ্রষ্ঠ মারণাস্ত্র
এখন আমাসদর হাসে এবিং এই খবর চকউ োসন না, ইউসরাপ-আসমবরকাও নয়।
ওরা োনসল পােল হসয় াসব। আমাসদর চকান শেকই ওরা অপূণক রাখসব না। চসার্ক
ইউসরাপ-আসমবরকার আেিংসকর কারণ বসট, বকন্তু ‘র্াবল বর্’র খবর োনসল
ওসদর শ্বাসরুদ্ধ হসয় াসব। অেএব, আমাসদর বেন্তার বকছু চনই।’
‘ধেবাদ র্. আবরসয়হ। ‘চসার্ক’-এর ফমুকলা হাে করা এবিং চসার্ক ও োর
েসবষণা ধ্বিংস করার েসে ওরা আমাসদর সাহা ু করসছ। এই সাহা ু আমাসদর
ও আমাসদর ‘র্াবল বর্’র শত্রু ‘চসার্ক’চক ধ্বিংস করসে চ মন আমাসদর সুস াে
কসর বদসয়সছ, চেমবন আমাসদর ‘র্াবল বর্’র েসবষণা দেবরসেও সাহা ু করসছ।
ঈশ্বরসক ধেবাদ। বেবন োাঁর আশীবকাদ আমাসদর ওপর চঢসল বদসয়সছন।’
কো চশষ কসর র্. আবরসয়হর হাে চছসড় বদসয় বলল, ‘আবস, বাই!’
‘ঈশ্বর আমাসদর সহায় চহান! আসুন।’ বলল র্. আবরসয়হ।

ইস্তাম্বুল সামবরক হাসপাোসলর বভবভআইবট সুুট।
ইবে চেয়াসর শুসয় ববোনী র্. আন্দালুবস। োর বাম ও র্ান পাসশর
চসাফাগুসলার বাম পাসশর একবট চসাফায় বসস আসছ েুরসের অভুন্তরীণ
বসকউবরবট েীফ চেনাসরল চমাস্তফা কামাল এবিং র্ান পাসশর পাশাপাবশ
দ্য’চসাফায় বসস আসছন েুরসের চপ্রবসসর্ন্ট আহমদ আরসদাোল বাবােলু ও
প্রধানমন্ত্রী চহাসসইন ইসমাইল চসবলক।
চপ্রবসসর্ন্ট ও প্রধানমন্ত্রী চদখসে এসসসছন ববোনী র্. আেুল্লাহ
আন্দালুবসসক। চেনাসরল চমাস্তফা কামাল হাসপাোসলই বছসলন। বভবভআইবপ
অবেবেসদর বেবনই সাসে কসর কসয বনসয় এসসসছন।
ববোনী র্. আন্দালুবস অসনকখাবন সুস্থ হসয় উসঠসছন। োর সুস্থ চহসয়
উঠসে সময় লােসছ। ইসলবিক শক োর চদসহর চকাষগুসলার ববরাট যবে
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কসরসছ। আসস্ত আসস্ত চসসর উঠসছন। সম্পূণক সুস্থ না হওয়া প কন্ত োসক
হাসপাোসল রাখার বসদ্ধান্ত হসয়সছ।
কুশল বববনময় ও টুকটাক কো েলবছল ববোনী র্. আন্দালুবস এবিং
চপ্রবসসর্ন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মসধু। চপ্রবসসর্ন্ট ও প্রধানমন্ত্রী দ্য’েসনই আল্লাহর
শুকবরয়া আদায় করবছসলন চ , আল্লাহ শুধু ববোনীসক নন, একটা চশ্রষ্ঠ
েসবষণাসক বেবন রযা কসরসছন।’
‘বঠক বসলসছন স্যার, মানবোর পসযর একটা েসবষণাসক বেবন সব
বদক বদসয়ই সাহা ু কসরসছন। খাসলদ খাকান চক আবম োবন না। েসব োসক
সাযাে চফসরশো বসল মসন হসয়সছ আমার কাসছ। বেবন আসার পর া ঘটসছ,
বেবন া করসছন এবিং আমাসদর উদ্ধাসরর ঘটনা আবম চদখলাম, োসে বেবন
আল্লাহর েরফ চেসক এক েীবন্ত সাহা ু। আপনাসদর চমাবারকবাদ চ , এমন
একেন বুবিসক আপনারা বাছাই কসরসছন।’
‘র্. আন্দালুবস, আপবন চ মন আল্লাহর এক ববসশষ সাহা ু মুসবলম
উম্মার েসে, চেমবন বেবনও এক সাহা ু। আল্লাহর অসীম দয়ার েসে আমরা
োাঁর প্রবে কৃেে।’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট।
এভাসবই োসদর অবনবদকষ্ট আসলােনা এবেসয় েলবছল।
চপ্রবসসর্সন্টর বপ.এস. এসস প্রসবশ করল।
চপ্রবসসর্ন্টসক কাসন কাসন বকছু বসল সসর দাাঁড়াসলা চপছন বদসক।
চপ্রবসসর্ন্ট প্রধানমন্ত্রীর বদসক োবকসয় বলসলন, ‘আহমদ মুসা এসসসছ।
োসক আসসে ববল?’
‘ইসয়স বম. চপ্রবসসর্ন্ট, আপনার বদ আপবত্ত না োসক।’ প্রধানমন্ত্রী
বলসলন।
‘আমার আপবত্ত োকার চকান প্রশ্নই চনই।’
বসল োকাসলন ববোনী র্. আন্দালুবসর বদসক। বলসলন, ‘বম. খাসলদ
খাকান আসসছন, র্. আন্দালুবস!’
‘ওসয়লকাম। োর আসার েসে চকান অনুমবের দরকার চনই।’ বলল
ববোনী র্. আন্দুলুবস।
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চপ্রবসসর্সন্টর বপ.এস. চববরসয় চেল।
বমবনট খাসনসকর মসধু আহমদ মুসাসক বনসয় প্রসবশ করল বভবভআইবপ
রুমবটর বসবকউবরবট অবফসার েুবকক চসনাবাবহনীর একেন কসণকল।
আহমদ মুসা ঘসর প্রসবশ কসর সালাম বদসয় বলল, ‘স্যবর, আবম বনশ্চয়
অসমসয় এসস পসড়বছ।’
কসযর সবাই সালাম বদসয় আহমদ মুসার বদসক োবকসয়বছসলন।
প্রধানমন্ত্রী বলসলন, ‘না, বম. খাসলদ খাকান, আপবন বনশ্চয় সুসমসয় এসসসছন।
পবরবস্থবে সম্পসকক ববস্তাবরে চেনাসরল চমাস্তফাসহ বববভন্ন সূসত্র চেসনবছ। বকন্তু
আপনার কাছ চেসক বকছু চশানা হয়বন। ওসদর পর পর কসয়কটা চসট বুাক হবার
পর এবিং প্রধান ববোরপবেসক োরা চছসড় চদয়ার পর বক মসন হয় চ , োরা
অসফনবসসভ আসসব? বকন্তু োর আসে বলুন, আপবন চকমন আসছন? কসব আপবন
হাসপােসল চেসক চবরুসলন? আপনার আঘাসের অবস্থা বক? আঘােটার বুাপাসর
বকন্তু আপবন বনসের প্রবে সেষ্ট অবসহলা চদবখসয়সছন, র্ািাসরর কাসছ আবম
শুসনবছ।’
‘আলহামদ্যবলল্লাহ, আবম ভাসলা আবছ। েেকাল হাসপাোল চেসক
চববরসয়বছ। চেনাসরল চমাস্তফা েখন বছসলন চসখাসন।’
বসল একটু চেসমই আবার বলা শুরু করল, ‘আপবন প্রধান ববোরপবেসক
চছসড় চদয়ার কো েুসলসছন। প্রধান ববোরপবেসক পণবন্দী চরসখ োসদর উসেশ্য
হাবসল হসব না চভসবই োরা োাঁসক চছসড় বদসয়সছ বসল আমার ববশ্বাস। োসদর
উসেশ্য সফল না হওয়া বকিংবা োসদর ষড় সন্ত্রর মূসলাসিদ না হওয়া প কন্ত
অসফনবসসভর আশিংকা বাদ চদয়া াসব না।’ আহমদ মুসা বলল।
‘বঠক, বম. খাসলদ খাকান। ওসদর অসফনবসভ চ চকান বদক চেসক চ
চকান সময় আসসব এটাই ধসর বনসে হসব। ওরা সেষ্ট দূবকল হসয়সছ, েসব ওসদর
মূসলাসিদ ঘসটবন।’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট।
‘বঠক, বম. চপ্রবসসর্ন্ট।’
বসল একটু োমল আহমদ মুসা।
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োকাল চপ্রবসসর্সন্টর বদসক। বলল, ‘বকছু েরুবর ববষয় বনসয় আসলােনার
েসে আবম এসসবছলাম। আপনাসদর বদ আপবত্ত না োসক, র্. আন্দালুবস বদ
অনুমবে চদন, োহসল কো বলসে পাবর।’
‘আমাসদর আপবত্ত োকসব চকন? আমাসদর উপবস্থবেসে কো বলায়
আপবত্ত চনই চো?’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট।
চপ্রবসসর্সন্টর কো চশষ হসেই ববোনী র্. আন্দালুবস বসল উঠল,
‘আমার অনুমবের প্রসয়ােন এ কো চমসন হসলা চকমন কসর আপনার? আপনাসক
চ চকান সহস াবেো করসে পারসল খুবশ হসবা।’
‘ধেবাদ সকলসক। চ কোটা আবম বলসে োই, ো খুবই গুরুত্বপূণক মসন
হসয়সছ আমার কাসছ। বম. চপ্রবসসর্ন্ট ও বম. প্রধানমন্ত্রী ো চশানার মসো সময়
বদসল আবম খুব খুবশ হসবা।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান। োহসল শুরু করুন আপনার কো।’
চপ্রবসসর্ন্ট বলসলন।
‘ধেবাদ বম. চপ্রবসসর্ন্ট।’ বসল একটু োমল। মুহুসেকর েসে একটু
ভাবল। োকাল ববোনী র্. আন্দালুবসর বদসক। বলল, ‘র্. আন্দালুবস, আমাসদর
চসার্ক (Saviour of World Rational Domain-SOWRD) চো
বর্সফনবসভ অস্ত্র, চফাটন পারবটসকলস বদসয় বক অসফনবসভ অস্ত্র দেরী সম্ভব?’
ববোনী র্. আন্দালুবসর চোসখ-মুসখ ববস্ময় ফুসট উঠল। চস েভীর দৃবষ্টসে
োকাল আহমদ মুসার বদসক। বলল, ‘বম. খাসলদ খাকান, এ প্রশ্ন চকন করসছন?’
‘কারণ পসর বলব। আপবন বলুন এটা সম্ভব বকনা?’ বলল আহমদ মুসা।
‘বম. খাসলদ খাকান, চ শবি বা বস্তু বুবহাসর বর্সফনবসভ অস্ত্র বানাসনা
ায়, ো বদসয় অসফনবসভ অস্ত্র বানাসনাও সম্ভব।’ ববোনী র্. আন্দালুবস বলল।
‘ধেবাদ র্. আন্দালুবস। চফাটন পারবটসকলস বদসয় চ অসফনবসভ অস্ত্র
দেরী হসব, োর েবরত্র চকমন হসে পাসর, োর ধ্বিংসকারী যমো বক ধরসণর
হসব?’ বলল আহমদ মুসা।
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সিংসে সিংসে উত্তর বদল না ববোনী র্. আন্দালুবস। একটু ভাবল। োরপর
বলল, ‘অসস্ত্রর েবরত্র ও ধ্বিংসকাবরো বনভকর করসব বক ধরসণর চফাটন
পারবটসকলস বক মাত্রায় বুবহার করা হসব োর ওপর।’
‘প্রেবলে পরমাণু অস্ত্র ও চফাটন অসস্ত্রর মসধু েবরত্রেে পােককু বক হসে
পাসর?’ বেোসা আহমদ মুসার।
হাসল ববোনী র্. আন্দালুবস। বলল, ‘আবম বুঝসে পারবছ না, আপবন
এসব সািংঘাবেক ববষয় বনসয় চকন আসলােনা করসছন।’
বসল োমল ববোনী র্. আন্দালুবস। েম্ভীর হসয় উঠল োর মুখ। চশায়া
অবস্থা চেসক মাোটা ওপসর েুসল বসার চেষ্টা করল ইবে চেয়াসর। োরপর বলল,
‘চফাটন বুসলট বা চফাটন এক্সসপ্লাশসনর সাধারন চ েবরত্র োসে সহে ভাষায় া
বলা ায় ো হল, পরমানু অস্ত্র ধ্বিংস কসর ঢাক-সঢাল বপবটসয়, আর চফাটন ধ্বিংস
করসব বনরব-বনস্তব্ধ আঘাসে এবিং এ চযসত্র ধ্বিংসও হসব চটাটাল, চকান
ধ্বিংসাবসশষও োকসব না। এ এমন এক ভয়িংকর দৃশ্য ার কল্পনাও মানুসষর
ববসবক ও সত্তাসক অবশ কসর চদয়ার মসো’। বলল ববোনী র্িঃ আন্দালুবস। োাঁর
চোটা মুখমণ্ডল চবদনাবক্লি হসয় উসঠসছ।
উপবস্থে সকসলর চোসখ-মুসখও ববস্ময় ও চবদনার বেহ্ন!
‘র্. আন্দালুবস, এ ধরসনর অস্ত্র দেবরর েসবষণা েলসছ এবিং েসবষণার
েূড়ান্ত সাফলু েে খাসনসকর চববশ দ্যসর নয়, এমন েেু েেু বা এমন দাবব বক
ববশ্বাসস ােু হসে পাসর?’
আহমদ মুসার কো শুসনই েড়াক কসর উসঠ চসাো ইবে চেয়াসর বসল
র্. আন্দালুবস। োাঁর চোসখ-মুসখ ববস্ময় ও আেিংসকর বেহ্ন! েীব্র দৃবষ্টসে চস
োবকসয়সছ আহমদ মুসার বদসক। বলল দ্রুে ও শুকসনা কসে, ‘বনশ্চয় বম. খাসলদ
খাকান, আপবন চকান ভয়িংকর রবসকো করসছন না!’
‘না েনাব। বদ ববষয়টা ভয়িংকর হয়, োহসল আবম ভয়িংকর
বাস্তবোসকই েুসল ধসরবছ। েেুটা আবম চ খান চেসক চ ভাসব চপসয়বছ, োসে
এটা ববশ্বাস কসরবছ।‘ বলল আহমদ মুসা।
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‘চক বা কারা এই অস্ত্র দেবর কসরসছ বা করসছ?’ বেোসা ববোনী র্.
আন্দালুবসর। োাঁর কসে কম্পন স্পষ্ট।
‘ওয়াল ওয়ােক অরববট বা বি বেসরা’ এই অস্ত্র দেবর কসরসছ বা করসছ।‘
বলল আহমদ মুসা।
‘বি বেসরা’ মাসন ারা আমাসদর েসবষণা হাে করার চেষ্টা করসছ, ারা
আমাসক বকর্োপ কসরবছল, োরা?’
‘ইসয়স র্. আন্দালুবস, আবম এই েেুই চপসয়বছ।’ আহমদ মুসা বলল।
েবাসব চকান কো বলল না ববোনী র্. আন্দালুবস। োাঁর চোটা চেহারা
উসিে ও আেিংসকর কাসলা োদসর চঢসক চেসছ। চসই সাসে েভীর ভাবনার চরখা
োাঁর চোসখ-মুসখ।
চপ্রবসসর্ন্ট আহমদ আরসদাোল বাবােলু, প্রধানমন্ত্রী চহাসসইন ইসমাইল
চসবলক ও েুরসের বনরাপত্তাপ্রধান চেনাসরল চমাস্তফার চোসখ-মুসখও ববস্ময়,
উসিে, আেিংক! চপ্রবসসর্ন্ট বলসলন আহমদ মুসাসক লযু কসর, ‘বম. খাসলদ,
ভয়িংকর এক েেু আপবন বদসলন। আপবন সেু বসলসছন এবিং ববোনী র্.
আন্দালুবসর বিসবু বুসঝবছ, এ ধরসনর অস্ত্র দেবর বেসয়াবরবটকুাবল সম্ভব। বকন্তু
ব বন আপনাসক খবরবট বদসয়সছন বা চ সুসত্র আপবন খবরবট চপসয়সছন, চসই সুত্র
কেটা সেু ইনফরসমশন বদসয়সছ বসল আপবন মসন কসরন?’
‘বম. চপ্রবসসর্ন্ট, সুসত্রর সেুো সম্পসকক আবম একশ’ ভাে বনবশ্চে।’
চকান প্রকার সসন্দহ োকসল ববষয়টা আবম এখাসন েুলোম না’। বলল আহমদ
মুসা ধীর ও দৃঢ় কসে।
‘ধেবাদ আহমদ মুসা। কোটা বললাম এই কারসন চ , খবরটা শ্বাসরুদ্ধ
হবার মসো ভয়িংকর, ববসশষ কসর ‘বি বেসরা’র মসো সন্ত্রাসী সিংস্থার হাসে এই
অস্ত্র চেসল চোটা পৃবেবীসে চো ববপ কয় ঘসট চ সে পাসর!’ চপ্রবসসর্ন্ট বলসলন
উবিগ্ন কসে।
‘ওসদর সিংঘটসনর নাম ‘One World Orbit’। োরা চোটা দ্যবনয়া
দখল কসর একক একবট রাে বানাসে োয় ার বনয়ন্ত্রক হসব োরা। এেেই এমন
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অস্ত্র োাঁসদর োই, া বদসয় কসয়ক মুহূসেক দ্যবনয়ার সব শবিসক ধ্বিংস করসে
পাসর।’ বলল আহমদ মুসা।
‘োহসল ওাঁরা চো পবশ্চমাসদরও ববসরাধী?’ চপ্রবসসর্ন্ট বলসলন।
‘অবশ্যই। প্রকৃেপসয পবশ্চমাসদর বন্ধু নয়, ওসদর বুবহার করসছ
মাত্র।’ বলল আহমদ মুসা।
‘বি বেসরা’-এর সন্ত্রাসসর ববরুসদ্ধ পূবক-পবশ্চম সবাই আমরা এক হসে
পাবর, এসক অপরসক সহস াবেো করসে পাবর। অন্তে ভয়িংকর এই অসস্ত্রর
বুাপাসর এক সাসে কাে করসে পাবর।’ বলসলন প্রধানমন্ত্রী।
‘পবশ্চমীসদর োনাসল বহসে ববপরীে হসে পাসর। পবশ্চমীরা সন্ত্রাসী এই
বসবন্র্সকসটর হাে চেসক অস্ত্রটা বনসয় চসটা আমাসদর উপর প্রসয়াে করসে পাসর।
‘বি বেসরা’ ববপসদ পড়সল ওসদর হাসে অস্ত্র েুসল বদসয় আমাসদর ধ্বিংস করার
সুস াে বনসে পাসর। সুেরািং কলুাণ হসলা, ববষয়টা কাউসক না োবনসয় এই
ভয়িংকর অসস্ত্রর হাে চেসক দ্যবনয়ার মানুষসক রযার েসে আমাসদরই উসদুাে
গ্রহন করা।’ আহমদ মুসা বলল।
স্ববস্তসে মুখটা উজ্জ্বল হসয় উঠল চপ্রবসসর্ন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও বনরাপত্তাপ্রধান
চেনাসরল চমাস্তফার। পরযসনই আবার উসিে চনসম এসলা চপ্রবসসর্সন্টর চোসখমুসখ। বলসলন, ‘বকন্তু আমরা বদ োসমসয় ওসদর সব পবরকল্পনা নস্যাে
করসে সমেক না হই, অস্ত্র বদ দেবর হসয় ায় বা এর বুবহার হয়, োহসল?’
‘এ ঝুবাঁ ক আসছ, বম. চপ্রবসসর্ন্ট। েসব আবম মসন কবর অস্ত্র োরা এসো
োড়াোবড় বুবহার করসব না। োাঁসদর অস্ত্র দেবর বদ সম্পূণকও হসয় ায়, োহসলও
োরা অসস্ত্রর উৎপাদন, বুবহাসরর পবরকল্পনা, প্রবেবিয়া ইেুাবদ নানা ববষয়
বনসয় বেন্তা করসব। বেন্তা করসব োরা অস্ত্র বুবহাসরর পরবেকী অবস্থা বনসয়ও। োরা
অস্ত্রাোর ধ্বিংস করসে পারসব, বকন্তু দ্যবনয়ার সব মানুষসক চো ধ্বিংস করসে
পারসব না। ধ্বিংস করসে পারসব না দ্যবনয়ার চকাবট চকাবট সিংখুক প্রেবলে অস্ত্র।
অেএব, েূড়ান্ত বসদ্ধাসন্তর আসে োাঁসদর অসনক ভাবসে হসব, অসনক প্রস্তুবেরও
প্রসয়ােন আসছ। সুেরািং সময় আমরা পাসবা’। আহমদ মুসা বলল।
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আবার মুসখ ঔজ্জ্বলু বফসর এল চপ্রবসসর্ন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর। বলসলন
চপ্রবসসর্ন্ট, ‘এখন োহসল বক করনীয়? ‘বি বেসরা’ চকাোয় োাঁসদর েসবষণা
োলাসি? চসটা বক েুরসে? ইস্তাম্বুসল?’
‘বনবশ্চে কসর বলা াসব না। েসবষণার বববভন্ন পাটক োকসে পাসর। সব
এক ায়োয় োকসে পাসর, আবার অসনক ায়োয় ববভি অবস্থায় োকসে
পাসর। েসব এটা আবম বনবশ্চে মসন কবর চ , মূল েসবষক ইস্তাম্বুসল আসছন’।
আহমদ মুসা বলল।
‘বেবন ইস্তাম্বুসল আসছন? বেবন েুরসের বাবসন্দা, নােবরক? না বেবন
আসছন, এখাসন এখন?’ বলল ববোনী র্. আন্দালুবস। োাঁর কসে ববস্ময়-পীবড়ে
কম্পন।
‘আবম েটা চেসনবছ বেবন েুরসের বাবসন্দা।’ বলল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা কো চশষ করসলও চকউ কো বলল না। চপ্রবসসর্ন্ট,
প্রধানমন্ত্রী, চেনাসরল চমাস্তফা, ববোনী র্. আন্দালুবস সবার চোসখ-মুসখই ববস্ময়।
বনরবো ভািল ববোনী র্িঃ আন্দালুবস। বলল, ‘শুধু ইস্তাম্বুল নয়, চোটা
েুরসে অুার্ভাের্ বফবেক্স ও পারবটসকল ববোন বনসয় ারা কাে কসর,
প্রসেুকসকই আবম বেবন। োাঁসদর েসবষণা সম্পসককও চমাটামুবট োবন। এসদর চকউ
হসবন বনশ্চয়।’ বলল ববোনী র্. আন্দালুবস।
‘এই অনুসন্ধাসনর বুাপাসর বকছুটা এবেসয়বছ, বনবশ্চে হবার েসে আরও
বকছুটা সময় লােসব। আবম আশাবাদী খুব সত্বরই এ বুাপাসর একটা সুখবর আবম
বদসে পারব’। আহমদ মুসা বলল।
‘ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান।’ কোটা প্রায় এক সাসেই বসল উঠসলন
চপ্রবসসর্ন্ট ও ববোনী র্. আন্দালুবস।
আহমদ মুসা োসদরসক ধেবাদ বদসয় র্. আন্দালুবসর বদসক চেসয় বলল,
‘র্., একটা ববষয় আমার খুব োনসে ইসি করসছ, চফাটন পারবটসকলস চেসক
দেবর ওসদর ধ্বিংসাত্মক অস্ত্র প্রবেসরাসধর চযসত্র আমাসদর চসার্ক-এর বক ভুবমকা
হসে পাসর?’
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আহমদ মুসার প্রসশ্ন খুবশর প্রকাশ ঘটল প্রধানমন্ত্রীর চোসখ। বলসলন,
‘ধেবাদ খাসলদ খাকান, এ প্রশ্নটা আমার মসনও চেসেসছ। ববষয়টা আমাসদর
েসে খুবই গুরুত্বপূণক।’
ভ্রু কুবিে হল র্. আন্দালুবসর। ভাবল চস। একটু পর ধীর কসে বলল,
‘এর সুস্পষ্ট েবাব চদয়া কবঠন। চফাটন পারবটসকলস চেসক মারনাস্ত্র চকান্ চশ্রণীর
চফাটসনর এবিং কে মাত্রার ো োনসল বনবদকষ্ট েবাব চদয়া চ ে। েসব একটা কো
বলসে পাবর, চফাটন পারবটসকলসসর মারনাস্ত্র চকান না চকান চমটাসল দেবর
চযপণাস্ত্রবাবহে হসয় লযুবস্তুসে আঘাে হানসব। আমাসদর চসার্ক চমটাবলক চস
চযপণাস্ত্রসক বন্দী কসর ধ্বিংস করসে পারসব। আর চফাটন পারবটসকলস মারনাস্ত্র
বদ চশ্রণী ও মাত্রার ববোসর আমাসদর চসার্ক এর চেসয় কম পাওয়ারফুল হয়,
োহসল চস চফাটন মারনাস্ত্রসকও বনউিাল কসর চফলসে পারসব আমাসদর চসার্ক।
আর চফাটন মারণাস্ত্রবট চশ্রণী ও মাত্রায় চববশ পাওয়ারফুল হসল চসাসর্কর বশে
চকসট ো চববরসয় াসব, বকন্তু লসযু চপ ছাসে পারসব না। কারন োইসর্র্ হবার
মসো চমটাবলক ান বা চযপণাস্ত্র োাঁর োকসব না। েসব সমস্যা এই চ , প্রেবলে
চকান রার্াসর চফাটন মারনাস্ত্র ও চযপণাস্ত্র ধরা পড়সব না অবে যুদ্র অবয়ব
হওয়ার কারসণ। েসব চফাটন মারনাসস্ত্রর লযুবস্তুসে বদ চসার্ক চমাোসয়ন োসক
এবিং চসার্ক বদ অুাকবটসভসটর্ (োলু) অবস্থায় োসক, োহসল চফাটন মারনাস্ত্র
একটা বনবদকষ্ট দ্যরসত্ব চপ ছার পর চসাসর্কর চোসখ ধরা পসড় াসব এবিং োরপর া
ঘটসব ো আসেই বসলবছ।’
‘োাঁর মাসন আমাসদর চসার্ক বদ অুাকবটসভসটর্ অবস্থায় চমাোসয়ন
োসক, োহসল লযুবস্তু চফাটন মারনাসস্ত্রর হাে চেসক রযা চপসে পাসর।’ বলল
চেনাসরল চমাস্তফা কামাল।
‘োবত্ত্বকভাসব আবম োই মসন কবর। চফাটন মারনাসস্ত্রর কসম্পাবেশন ও
শবির বর্সটইলটা চপসল সুবনবদকষ্ট একটা অবপবনওন দাাঁড় করাসনা চ সে পাসর’।
ববোনী র্. আন্দালুবস বলল।
‘োহসল এখন চফাটন মারণাসস্ত্রর কসম্পাবেশন ও শবিসক ববস্তাবরে
োনা প্রেম ববষয় বহসাসব দাাঁড়াসি। পসরর ববষয় হসলা, এই সবকনাশা মারনাস্ত্র ও
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োাঁর েসবষণাসক দ্যবনয়া চেসক ববলুপ্ত করা। আপবন এ বুাপাসর বকছু োসনন, বমিঃ
খাসলদ খাকান?’ বলসলন প্রধানমন্ত্রী।
‘বম. প্রধানমন্ত্রী, আপবন চ টা বলসছন চসটা আমারও কো। এই দ্যই
লসযু আমরা কাে করব, ফল আল্লাহর হাসে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আবম বুঝসে পারবছ না, এই ভয়িংকর অস্ত্র দেবর খন সম্পূণক কসরসছ,
েখন চকন োরা আমাসদর চসার্ক-এর ফমুকলা ও েসবষণা হাে করার েসে পােল
হসয় উসঠসছ? র্. আন্দালুবস এ ববষসয় আপবন বকছু বলসবন দয়া কসর?’ বলসলন
চপ্রবসসর্ন্ট।
‘অবশ্যই বম. চপ্রবসসর্ন্ট। বেনবট কারসন োরা মবরয়া হসয় উঠসে পাসর।
এক. চফাটন পাবটকসকলস চেসক এুাবন্ট-এটাবকিং বর্সফবেভ বশে োরা আববষ্কার
করসে পাসরবন। দ্যই. োরা পবশ্চসমর ননকনসভনশনাল অস্ত্র ভাণ্ডারসক অেল হসয়
পড়ার ভয়াবহ অবস্থা চেসক রযার চকান দাবয়ত্ব চপসয়সছ পবশ্চসমর কাছ চেসক
এবিং বেন. আত্মরযার এই সুস াে োরা আমাসদর হাে চেসক চকসড় বনসে োয়।
বমিঃ খাসলদ খাকান, বক ভাবসছন এ বুাপাসর?’ ববোনী র্. আন্দালুবস বলল।
‘আমার নেুন বকছু কো চনই। র্িঃ আন্দালুবস া বসলসছন, চসটা আমারও
কো। প্রসঙ্গান্তসর বেসয় একটা কো বলসে োই, ওসদর েসবষণার কো আমরা
োনসে চপসরবছ, এটা ‘বি বেসরা’র চকানভাসবই োনা বঠক হসব না। চেসন
চফলসল অসনক বকছু ঘটাসে পাসর। ওসদর অপ্রস্তুে চরসখ আমাসদর ওসদর ওপর
বেসয় পড়সে হসব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘েোস্তু, আহমদ মুসা। সরকাসরর চকান বুবি ও সরকাবর প্রবেষ্ঠানসকও
আমরা এ ববষসয় বকছুই োনাসবা না। বকন্তু আমরা সািংঘাবেকভাসব উবিগ্ন, খাসলদ
খাকান। আমাসদর চ চকান সাহা ু আপনার েসে প্রস্তুে োকসব। চেনাসরল
চমাস্তফা সব বুবস্থা করসবন। আল্লাহ আপনাসক সাহা ু করুন! আপনার প্রবে
আমরা কৃেে। আপবন েীবন বাবে চরসখ া করসছন চকান মূসলু োাঁসক পবরমাপ
করা াসব না। আল্লাহ আপনাসক এর ো াহ দান করুন!’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট।
‘বম. চপ্রবসসর্ন্ট, আবম আল্লাহর বান্দাসদর েসে কাে করবছ। আল্লাহ
বদ সন্তুষ্ট হন, এটাই আমার পরম পাওয়া।’ বলল আহমদ মুসা নরম কসে।
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‘এটাই বঠক, বম. খাসলদ খাকান। মানুষ োেবেক চকান লাসভর েসে
এভাসব েীবন পণ কসর কাে করসে পাসরনা। একমাত্র আল্লাহর েসে চ কাে
চস কাসেই মানুষ এেটা বনসববদে, এেটা চবপসরায়া হসে পাসর।’ বলসলন
চপ্রবসসর্ন্ট।
ঘসর প্রসবশ করল চপ্রবসসর্সন্টর বপ.এস.। বলল চস চপ্রবসসর্ন্টসক,
‘স্যার, র্ািার ও নাসক এসসসছন।’
‘স্যবর। আমরা অসনক সময় বনসয়বছ। ওাঁসদর আসসে বল। আমরা
উঠবছ।’
বসলই উসঠ দাাঁড়াসলন চপ্রবসসর্ন্ট।
উসঠ দাাঁড়াসলন প্রধানমন্ত্রী, চেনাসরল চমাস্তফা, আহমদ মুসা সকসলই।
চপ্রবসসর্ন্ট কসয়ক ধাপ এবেসয় আহমদ মুসার সাসে হ্ান্র্সশক কসর
বলসলন, ‘ইয়ািংমুান, আপবন আমাসদর েবক। আল্লাহ আপনার বুবদ্ধ, শবি সব
বাবড়সয় বদন। আে আবস, আবার চদখা হসব। আসসালামু আলাইকুম।’
চপ্রবসসর্ন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর কাছ চেসক ববদায় বনল। সব চশসষ ববোনী র্.
আন্দালুবসর কাছ চেসক ববদায় বনসয় কয চেসক চববরসয় এসলা আহমদ মুসা ও
চেনাসরল চমাস্তফা।
হাসপাোসলর লাউসঞ্জ চববরসয় চেনাসরল চমাস্তফা আহমদ মুসাসক চর্সক
বনসয় এক প্রাসন্তর বনবরবববল চসাফায় বেসয় বসল। বলল, ‘অবস্থা সবেুই ভয়িংকর।
চকান্ পসে বকভাসব এসোসবন বসল ভাবসছন?’
‘পে এখনও চবর হয়বন। পে চবর করার েসে বকছু কাে করসে হসব।
চসবদন আপবন চ পাম োসর্কসনর বঠকানা বদসয়বছসলন, চোপসন চসখাসন একটা
হানা চদব। চদবখ চসখাসন চকান ক্লু বমসল বকনা?’ বলল আহমদ মুসা।
‘আমাসদর বকছু করনীয় আসছ?’ বেসেস করল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘আপনাসক োনাসবা। আবম চসখাসন াবার আসে আপনার সাসে চো
আসলােনা হসবই।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান। োহসল আবম উঠবছ। আপবন না হয়
আমাসদর অবফসস েলুন। এক সাসে াওয়া হসব।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল।
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‘চেসল বাড়বে বক লাভ হসব?’ বেসেস করল আহমদ মুসা। োর মুসখ
হাবস।

হাসল চেনাসরল চমাস্তফাও। বলল, ‘আপবন চ ধরসনর লাসভর কো
বলসছন, চেমন বকছু আমার হাসে চনই। েসব আপনাসক একটা সাইে বফকশন
চদখাসে পাবর। সদু বরবলেড্ হসয়সছ। ববোসনর চ বদকটা আসলােনা হসলা, চস
ধরসনর ববষসয়রই একটা ছবব।’
‘আপবন খন চদসখসছন, েখন অবশ্যই ভাসলা হসব। আমারও চলাভ
োেসছ। েলুন।’ বলল আহমদ মুসা।
দ্য’েন উসঠ দাাঁড়াল।
লাউঞ্জ চেসক চববরসয় এসোসলা োবড়র বদসক।

চেনাসরল চমাস্তফার প্রবেশ্রুে বসসনমাবট চদখল আহমদ মুসা। প্রেসম
হালকা মুসর্, রবসকোর মসধু চদখা শুরু করসলও শীঘ্রই চস বসবরয়াস হসয় উঠল।
চদখল আহমদ মুসা, দ্য’েন প্রবেিন্দ্বী ববোনীর কাবহনী বসসনমাবট।
দ্য’েন ববোনীর একেন হসলন প্লুাসনট আেক-এর ববোনী র্. চলভী, অে ববোনী
পৃবেবীর প্রবেসবশী গ্রহ ‘চনবুলা’র র্. বিবি িাসয়ি। দ্য’েন ববোনী এসক
অপরসক টপসক াওয়ার প্রবেস াবেোয় পােল। একেনসক আসরকেন বমেুা
প্রমাবণে করসে পারসল খুব খুবশ। একেন একটা আববষ্কার করসল, োর চবটার
ভারশন দেবর করসে না পারসল অেেন বস্থর োকসে পাসর না। দ্য’েসনর
প্রবেস াবেো চশসষ ববধ্বিংসী প্রবেস াবেোয় রূপ বনল। র্. চলভী হসয় দাাঁড়াসলন
পৃবেবীর রযক, আর র্. বিবি িাসয়ি োাঁর গ্রহ-রােু চনবুলার পাহারাদার।
োাঁসদর এই ববপজ্জনক অবস্থায় চঠসল বদল প্লুাসনট আেক ও প্লুাসনট চনবুলা
উভয়সকই। চনবুলার ববোনী র্. বিবি িাসয়ি পরমাণুর বনউবক্লয়াসসর
কাসনকবটবভবটর সুত্র আববষ্কার কসর োাঁসক কাসে লাবেসয় এুাবন্ট –বরঅুাকবটভ
‘বর্অুাকবটভ বভবটিং এন্র্ বর্বফউবেিং ওসয়ভোন’ নাসমর অস্ত্র দেবর করসছ।
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ভয়াবহ এই অস্ত্র প্লুাসনট আসেকর একবট প্রাণীরও চকান যবে না কসর পৃবেবীর সব
অস্ত্র মুহূসেক অেল কসর বদসে পাসর। অে বদসক এর পাল্টা বুবস্থা বহসাসব প্লুাসনট
আসেকর ববোনী র্. চলভী আসলার চফাটন পারবটসকলস-এর চগ্রর্ এইর্ চেসক
‘হনক অব ের্’ ওরসফ ‘সাইসলন্ট চর্ে ওয়াবরওর’ নাসমর অস্ত্র আববষ্কার কসরসছ।
এই মারণাস্ত্র শুধু প্লুাসনট চনবুলার সব অস্ত্র ভাণ্ডার নয়, চসখানকার সব ধরসনর
চমটালসক মুহূসেকর মসধু হাওয়া কসর বদসব। ফসল প্লুাসনট চনবুলার সব কলকারখানা বন্ধ করা সহ অবফস-আদালে ও বাবড়-ঘসরর কােও অেল কসর চদসব।
এই আববষ্কাসরর কো চঘাবষে হবার পর প্লুাসনট চনবুলার অনুসরাসধ প্লুাসনট আেক
ও প্লুাসনট চনবুলা’র মসধু দবঠক বসল। আসলােনার পর বনিঃশেকভাসব সাসরন্র্ার
করল চনবুলার ববোনী র্. বিবি িাসয়ি।
এই হসলা বসসনমাবটর কাবহনী।
বসসনমাবট চশষ হবার পর চিবর্ট লাইসনর এক োয়োয় কাবহনীর
আইবর্য়ার েসে কৃেেো স্বীকার করা হসয়সছ েননক ববোনী র্িঃ আবরসয়ল
আবরসয়হ-এর।
প্রেসম দ্য’োরবট কো বলসলও আহমদ মুসা বনবকাকভাসব বসসনমাবট চদখা
চশষ করল।
বসসনমাবট োাঁসক দারুণভাসব বববস্মে করল। োাঁর মসন হসলা, োাঁসদর
আইআরবটর প্রবেরযা অস্ত্র ‘চসার্ক’ ও ‘বি বেসরা’র চফাটন পারবটসকলসসর
ববধ্বিংসী অসস্ত্রর কো পসরাযভাসব বসসনমায় বলা হসয়সছ। বসসনমাবট আসমবরকায়
দেবর। নাম চদখা চেল, বনমকাো সিংস্থাবট একবট বলবমসটর্ ফামক। োরা এ ধরসনর
একটা বসসনমা বকভাসব দেবর করসে পারল? বুাপারটা কাকোলীয়? একটা
সাইে বফকশন চলখসকর বেন্তা ও একবট বাস্তবো বক কাকেলীয়ভাসবই বমসল
চেসছ? কাবহনীর আইবর্য়া এসসসছ র্. আবরসয়ল আবরসয়হর কাছ চেসক। এই
ববোনী র্. আবরসয়ল আবরসয়হ চক? হঠাৎ মসন পড়ল ‘বি বেসরা’ র ববোনী র্.
আবু আবদ্যর রহমাসনর নাসমর চশসষও আবরসয়হ আসছ। োহসল র্. আবরসয়ল
আবরসয়হও বক ইহুবদ ববোনী? োই হসব। আবরসয়ল আবরসয়হ পুসরাটাই বহব্রু নাম
ার অেক ঈশ্বসরর বসিংহ আবরসয়হ। আর ‘আবরসয়হ’ হসলা ইহুবদসদর ধমকগ্রন্থ
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োওরাে-এর একেন চসনাধুয। বসসনমার আসরকবট বেবনস আহমদ মুসার
কাসছ খুব গুরুত্বপূণক মসন হসলা। চসটা হসলা, র্. চলভী বনরব ধ্বিংসসর চ অস্ত্র দেবর
কসরসছ, চসটা চফাটন পারবটসকলস-এর এইটে চগ্রর্ চেসক দেবর। ‘বি বেসরা’ র
ববোনী র্. আবরসয়হ বনরব ধ্বিংসসর অস্ত্র দেবর কসরসছ, চসটা োহসল কে চগ্রর্
চেসক দেবর? চফাটন পারবটসকলস-এর অষ্টম চগ্রর্? বকন্তু আসলার পারবটসকলসএর চো চকান অষ্টম চগ্রর্ চনই? নাম হনক অব ের্, র্. চলভীর মারণাস্ত্রগুসলা খুব
মোর মসন হসলা আহমদ মুসার কাসছ। ‘হনক অব ের্’ অেকাৎ আল্লাহর বশিং-ই চশষ
প কন্ত েয়ী হল।
আহমদ মুসা বেন্তায় এসকবাসর বুাঁদ হসয় বেসয়বছল। কখন কো চশষ হসয়
চেসছ, বকন্তু সবম্বে বফসর আসসবন আহমদ মুসার। চেনাসরল চমাস্তফা হাবস মুসখ
োবকসয় আসছ আহমদ মুসার বদসক। এক সময় বসল উঠল, ‘বম. খাসলদ খাকান,
আপনাসক বনসয় এসস বৃো ায় বন। বসসনমাবট আপনাসক দারুণভাসব ভাবাসে
চপসরসছ চদখবছ।’
ভাবনার েেে চেসক বফসর এসলা আহমদ মুসা। োকাল চেনাসরল
চমাস্তফার বদসক। বলল, ‘চেনাসরল চমাস্তফা, বফল্মবট চো আপবন আসে অবশ্যই
চদসখসছন। আমরা সামবরক হাসপাোসল চ ববষয় বনসয় আসলােনা করলাম,
চসটার পর এ বফল্মবট আবার চদসখ আপনার বক মসন হসি?’
েম্ভীর হল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘বকছু চ মসন হসব, এেসেই বফল্মবট চদখার েসে আপনাসক বনসয়
এসসবছ। সবেুই আবম চভসব অবাক হসয়বছ, বফল্মবট চ ন আমাসদর আইআরবটর
চসার্ক ও বি বেসরার চফাটন মারনাসস্ত্ররই কাবহনী! পােককু শুধু এটুকু চ , বফসল্মর
ববোনী বিবি িাসয়সির ‘বর্এুাকবটসভবটিং অুান্র্ বর্বফউবেিং’ অস্ত্র বেসয় সব
অস্ত্রাোসরর সব অস্ত্র বনবিয় কসর চদয়। আর চসার্ক মাত্র এটাবকিং অস্ত্রসক আটসক
চফসল দূর আকাসশ বনসয় বেসয় োাঁসক ধ্বিংস কসর চদয়।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘ববষয়টাসক আপবন বক কাকোলীয় বলসবন?’ বেোসা আহমদ মুসার।
‘বলসে কষ্ট হসব, বকন্তু আর বক বুাখুা হসে পাসর বলুন চো?’ চেনাসরল
চমাস্তফা বলল।
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‘বি বেসরা ইহুবদবাদীসদর সিংস্থা, আর বফল্মবটও বনশ্চয় চকান ইহুবদবাদীর
পবরকবল্পে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘োসদর মসধু চকান চ ােসূত্র োকার কো বলসছন?’
‘অনুমান কসর বলার মসধু চকান লাভ চনই। এটা অনুসন্ধাসনর ববষয়,
ববসশষ কসর ববোনী র্. আবরসয়ল আবরসয়হ চক, ো োনসে পারসলই অসনক বকছু
পবরষ্কার হসয় চ সে পাসর।’ আহমদ মুসা বলল।
চটবলসফান চবসে উঠল চেনাসরল চমাস্তফার।
চমাবাইল েুসল বনসয় হ্াসলা বলসেই ওপার চেসক পুবলশপ্রধান নাবেম
এরসকন বলল, ‘চেনাসরল চমাস্তফা, আবম এখন চরাসমলী দ্যসেক। এখাসন ববস্ময়কর
ভূেুসড় একটা ঘটনা ঘসটসছ। চরাসমলী দ্যসেকর উত্তর পাসশ চন বাবহনীর েরুরী অস্ত্র
বর্সপার সব অস্ত্র হাওয়া হসয় চেসছ। ধােব র্াসির একবট স্তর ছাড়া বকছুই
অববশষ্ট চনই, এমনবক চসই বর্সপার োনালার েরাদসহ চকান প্রকার চমটাল
অববশষ্ট চনই। আর...।’
‘বলুন চরাসমলী দ্যসেকর বক অবস্থা?’ পুবলশপ্রধান নাবেম এরসকনসক
োবমসয় বদসয় বেসেস করল চেনাসরল চমাস্তফা। োাঁর চোসখ-মুসখ উসিে ও ভীবে
চনসম এসসসছ।
‘চরাসমলী দ্যসেকর সব বঠক আসছ।’ বলল পুবলশপ্রধান নাবেম এরসকন।
‘একটু ধরুন বম. নাবেম এরসকন।’
বসলই চেনাসরল চমাস্তফা উৎসুক দৃবষ্টসে োাঁর বদসক োবকসয় োকা
আহমদ মুসাসক লযু কসর বলল, ‘বম. খাসলদ খাকান, চবাধ হয় ভয়ানক এক
দ্যিঃসিংবাদ। আমাসদর চরাসমলী দ্যসেকর উত্তর পাসশর চন বাবহনীর অস্ত্র বর্সপার সব
অস্ত্র ও বর্সপার সব ধরসনর বেবনস র্াি হসয় চেসছ, বকন্তু চরাসমলী দ্যসেকর সব
বঠক আসছ।’
ববদ্যুস্পৃষ্ট হওয়ার মসো েমসক উঠল আহমদ মুসা। চনসম এসলা োাঁর
চোসখ- মুসখ উসিে। মুহূেক ভাবল আহমদ মুসা। মুহূসেকর েসে োাঁর চোখ দ্য’বটও
বুসে বেসয়বছল। চোখ খুসলই আহমদ মুসা বলল, ‘ওসক বলুন, ববষয়টা সম্পূণক
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চোপন রাখসে হসব। েেুটা বাইসর প্রকাশ হসে চদয়া াসব না। আর েলুন ,
ওখাসন চ সে হসব আমাসদর।’
চেনাসরল চমাস্তফা ববষয়বট পুবলশপ্রধানসক োনাসল পুবলশপ্রধান বলল,
‘চস বুবস্থা চনয়া হসয়সছ। আমকস বর্সপার িাফসদর প কন্ত বভেসর ঢুকসে চদয়া হয়
বন। চসনাবাবহনীর কসয়কেন টপ অবফসার ও পুবলসশর মসধু আবমই শুধু ববষয়টা
চেসনবছ।’
‘বমিঃ নাবেম এরসকন, আবম খাসলদ খাকানসক বনসয় আসবছ।’
বসল সালাম বদসয় চমাবাইল অফ কসর বদল চেনাসরল চমাস্তফা।
চমাবাইলটা পসকসট চরসখ চেনাসরল চমাস্তফা আহমদ মুসাসক বলল,
‘বকছু আন্দাে কসরসছন, বমিঃ খাসলদ খাকান?’
‘েলুন, বেসয় চদখা াক। েসব আবম ভাববছ, ‘বি বেসরা’ বক চরাসমলী
দ্যসেক আইআরবট’র ওপর আিমন করল, না বর্সপাবটর ওপর চটি আিমন?
বসদ্ধাসন্তর আরও বকছু ববষয় োনা দরকার।’ বলল খাসলদ খাকান।
‘েলুন, োহসল চবরুসনা াক।’ বসলই উসঠ দাাঁড়াল চেনাসরল চমাস্তফা।
আহমদ মুসাও উসঠ দাাঁড়াল।
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৩
চন বাবহনীর আপেকালীন অস্ত্রাোসরর অবস্থা চদসখ হেবাক হসলা
আহমদ মুসা। অসস্ত্রর স্থানগুসলা আসছ, চকসগুসলা আসছ বকন্তু অস্ত্রগুসলা চনই,
হাওয়া হসয় চেসছ! োনালার ষ্টীল চেম ও অোে চমটাবলক আসবাবপত্র সবই
হাওয়া! স্থানগুসলাসে অস্বাভাববক বসণকর পাউর্াসরর সূক্ষ্ম আস্তরন লযণীয়।
চমসঝর পাউর্াসরর মসো ঘসরর চদয়াল-ছাদও একটা বভন্ন বসণকর সূক্ষ্ম আস্তরসণ
চ ন চঢসক চেসছ, আহমদ মুসার সাসে চেনাসরল চমাস্তফা, পুবলশপ্রধান নাবেম
এরসকন চদখল সব ঘুসর ঘুসর।
চোটা সমসয় চকউ একটা কোও বসলবন। সবার চোসখ-মুসখই অপার
ববস্ময়, আর েভীর উসিসের সমাহার!
অস্ত্রাোর ও োাঁর আশপাশটা চদখা চশষ কসর আহমদ মুসা চেনাসরল
চমাস্তফার বদসক োবকসয় বলল, ‘েলুন, চরাসমলী দ্যসেক াই।’
চন বাবহনীর আপেকালীন এই অস্ত্রাোসরর ৫০ ফুসটর মাোয় চরাসমলী
দ্যসেকর শুরু। শুরুসেই চরাসমলী দ্যসেকর উত্তর টাওয়ার।
দ্যসেক প্রসবশ কসর আহমদ মুসারা শুরুসেই চদখল দ্যসেকর উত্তর টাওয়ার।
টাওয়ারটা এসকবাসরই অযে। চোটা দ্যসেকর চকাোও চকান প্রকার যবে বা
অস্বাভাববকো চদখা চেল না।
োরা ইেবটবটউট বরসােক এন্র্ চটকসনালবের আহমদ মুসার কসয বেসয়
বসল।
আহমদ মুসারা বসার পরপরই ঘসর প্রসবশ করল েরুন আসলাক-ববোনী
র্. ইবনুল আব্বাস আেুল্লাহ চসনুসী।
ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস আেুল্লাহ ইেবটবটউসটর প্রধান র্.
আন্দালুবসর প্রধান েসবষণা সহকারী। বলল চস, ‘আমাসদর লুাবসরটবরসহ
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ইেবটবটউসটর প্রবেবট ইবি োয়ো আমরা পরীযা কসর চদসখবছ। সব বঠক
আসছ।’
‘র্. আন্দালুবসসক আপবন োবনসয়সছন ববষয়বট?’ বেোসা আহমদ
মুসার।
‘বে েনাব, আপনার চটবলসফান চপসয়ই ববষয়বট আবম র্. আন্দালুবসসক
োবনসয়বছ।’ বলল র্. ইবনুল আব্বাস।
‘শুসন বেবন বক বলসলন?’ আহমদ মুসা বলল।
‘বেবন খুব উবিগ্ন হসয়সছন। বসলসছন, আইআরবটসক লযু কসরই োরা
চফাটন মারণাসস্ত্রর হামলা োবলসয়বছল। আমাসদর চসার্ক বশে অুাকবটভ না
োকসল আমাসদর আইআরবট’রও একই দশা হসো।’ র্. ববোনী ইবনুল আব্বাস
বলল।
‘চন বাবহনীর আমকস বর্সপা ধ্বিংস হওয়ার বুাখুা বক র্. ইবনুল আব্বাস?’
বেোসা আহমদ মুসার।
‘আমাসদর চসার্ক বশসের আওোর বাইসর বছল ওটা। আর ওসদর চফাটন
অসফনবসভ আমকস-এর ববস্তার বছল আবম মসন কবর চরাসমলী দ্যেক চেসক দ্য’শ ফুট
চববশ। এই ববধকে অিংশ দ্যসেকর দ্য’বদসকই ববস্তৃে বছল। বকন্তু দ্যসেকর দবযন অিংসশ
উসল্লখস ােু চকান ধােব স্ট্রাকোর না োকায় চসটা আমরা বুঝসে পারবছ না।’
বলল র্. ইবনুল আব্বাস।
‘আপনারা চসার্ক বশেসক অুাকবটভ চরসখবছসলন, না অুাকবটভ
কসরসছন?’ বলল আহমদ মুসা।
‘অুাকবটভ বছল না, ঘণ্টা খাসনক আসে আমরা অুাকবটভ কসরবছ।
হাসপাোল চেসকই র্. আন্দালুবস এই বনসদকশ পাবঠসয়বছসলন।’ র্. ইবনুল
আব্বাস বলল।
‘মাত্র এক ঘণ্টা আসে? োর মাসন েে এক ঘণ্টার মসধু ওসদর এই
আিমণটা হসয়সছ? ইন্না বলল্লাহ! বদ চসার্ক অুকবটভ করা না হসো, োহসল বক
হসো!’
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বলল আহমদ মুসা। োাঁর কসে উসিসের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটল। ভাবল চস,
হাসপাোসল োাঁসদর সাসে এই ববষসয় আসলােনার পরপরই সেককোমূলক বুবস্থা
বহসাসব র্. আন্দালুবস আইআরবটসক চসার্ক বশে অুাকবটভ করার বনসদকশ
বদসয়সছন। মসন মসন আল্লাহর শুকবরয়া আদায় করল আহমদ মুসা। র্.
আন্দালুবসর দূরদৃবষ্টরও প্রশিংসা করল।
ভাবসে বেসয় একটু আনমনা হসয় পসড়বছসল আহমদ মুসা। চেনাসরল
চমাস্তফার চমাবাইল চবসে উঠার শসে চস সবম্বে বফসর চপল।
চেনাসরল চমাস্তফা চটবলসফান ধসর বে, ইসয়স স্যার বসলই কো চশষ
করল।
আহমদ মুসা বুঝল, প্রধানমন্ত্রীর বা চপ্রবসসর্সন্টর মসো ওপসরর কারও
চটবলসফান বনশ্চয়ই।
চমাবাইল পসকসট চরসখ চেনাসরল চমাস্তফা োকাল আহমদ মুসার বদসক।
বলল, ‘বম. খাসলদ খাকান, চপ্রবসসর্সন্টর ইনার বসবকউবরবট টীসমর েরুরী দবঠক
বসসসছ। আপনাসক বনসয় এখবন াবার েে আমার ওপর বনসদকশ হসয়সছ। েলুন
উবঠ।’
আহমদ মুসার সাসে কো চশষ কসরই চেনাসরল চমাস্তফা পুবলশপ্রধান
নাবেম এরসকনসক লযু কসর বলল, ‘বম. নাবেম এরসকন, আপবন এ ঘটনার
উপর প্রধানমন্ত্রীর েসে ব্রীফ দেবর করুন। আর এ বদকটা চদখুন আপবন।’
বসল উসঠ দাাঁড়াল চেনাসরল চমাস্তফা।
সাসে আহমদ মুসাও।
সকসলর সাসে সালাম বববনময় কসর োরা োড়াোবড় চববরসয় এসলা।
বসফরাসসর েীসরই চপ্রবসসর্সন্টর অবকাশকালীন প্রাসাদ। েে পযকাল
ধসর চপ্রবসসর্ন্ট এখাসনই অবস্থান করসছন। প্রধানমন্ত্রীও এখাসন এসসসছন
আিংকারা চেসক দ্য’বদন হসলা।
আহমদ মুসারা চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদ প্রসবশ কসর চভেসরর কার পাবককিং-এ
নামসেই একেন চপ্রাসটাকল অবফসার এবেসয় এসলা। বলল চেনাসরল চমাস্তফা
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ও আহমদ মুসাসক লযু কসর, ‘স্যার, মহামাে চপ্রবসসর্ন্ট ও প্রধানমন্ত্রী মসহাদয়
আপনাসদর েসে অসপযা করসছন। আসুন স্যার।’
চপ্রাসটাকল অবফসারসক অনুসরন করল আহমদ মুসা ও চেনাসরল
চমাস্তফা।
হাাঁটসে হাাঁটসে চপ্রাসটাকল অবফসার বলল, ‘চপ্রবসসর্ন্ট েসল চেসছন োাঁর
আন্র্ারগ্রাউন্র্ অবফস রুসম। চসখাসনই আপনাসদর চর্সকসছন।’
এ কবরসর্ার, চস কবরসর্ার ঘুসর একটা বলফসটর সামসন এসস দাাঁড়াল
োরা।
ঘুরসে বেসয় চপ্রাসটাকল অবফসার চহাাঁেট চখল চেনাসরল চমাস্তফার
সাসে। চপ্রাসটাকল অবফসাসরর েুোর অগ্রভােটা চঠাকর চখল চেনাসরল
চমাস্তফার েুোর সাসে।
পসড় াবিল চপ্রাসটাকল অবফসারবট। চেনাসরল চমাস্তফা োাঁসক ধসর
চফলল।
চপ্রাসটাকল অবফসারবট ‘স্যবর’; ‘স্যবর’ বলসে বলসে ববনসয় ববেবলে
হসয় চেল।
‘না, না, বঠক আসছ। হঠাৎ ঘুসর দাাঁবড়সয়সছন চো! আবম েলা অবস্থায়
বছলাম। এরকম ঘটসেই পাসর। এ বকছু না, বঠক আসছ। ওসক চলট আস
চপ্রাবসর্।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
আহমদ মুসার মুসখ বকন্তু একটা ববরবি ভাব ফুসট উসঠবছল। আহমদ মুসা
চেনাসরল চমাস্তফার পাশাপাবশ হাাঁটবছল। আহমদ মুসা চদসখসছ, চেনাসরল
চমাস্তফার সাসে োর এভাসব চহাাঁেট লাোর কো নয়। চপ্রাসটাকল অবফসার খুব
শটক চস্পস বনসয় ঘুসরসছ। চঘারার সময় েুোটাও চস োবলসয়সছ প্রসয়ােসনর চেসয়
চববশ চোসর। চস বক অমসনাস ােী হসয় পসড়বছল, না োাঁর কাণ্ডোসনর অভাব
আসছ?’
বকন্তু আহমদ মুসা বকছু বলল না।
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চেনাসরল চমাস্তফার কোর েবাসব চপ্রাসটাকল অবফসার বলল, ‘স্যার,
আমার আর সামসন এসোবার অনুমবে চনই। বলফসট আপনারা একাই াসবন।
বলফসটর চোাঁড়ায় চপ্রবসসর্সন্টর বপ.এস. আপনাসদর বরবসভ করসবন।’
বলফসট উঠল চেনাসরল চমাস্তফা ও আহমদ মুসা।
সবেু চপ্রবসসর্ন্ট ও প্রধানমন্ত্রী আহমদ মুসাসদর েসে অসপযা
করবছসলন।
আহমদ মুসারা বমবটিং রুসম প্রসবশ করসেই চপ্রবসসর্ন্ট বলসলন,
‘ওসয়লকাম, বম. খাসলদ খাকান! আপনাসদর েসেই আমাসদর অসপযা। আসুন,
বসুন।’
একটা বর্ম্বাকৃবে চটববসলর একপাসশ একটা বকিং চেয়াসর বসস আসছন
চপ্রবসসর্ন্ট। োাঁর র্ান পাসশ প্রধানমন্ত্রী। োর র্ান পাসশ প্রধানমন্ত্রী। সামসন
আরও োরেন। চপ্রবসসর্ন্ট সবার সাসে পবরেয় কবরসয় বদসলন আহমদ মুসাসক।
োরেসনর একেন বেন বাবহনীর কমান্র্ার-ইন-েীফ, বিেীয় েন চপ্রবসসর্সন্টর
বনরাপত্তা এুার্ভাইোর, েৃেীয় েন পালকাসমসন্টর বনরাপত্তা ববষয়ক কবমবটর
চেয়ারমুান এবিং েেুেক েন পালকাসমসন্টর ববসরাধী দলীয় চনো।
পসর সবাইসক আহমদ মুসার পবরেয় বদসে বেসয় বলসলন, ‘োাঁর সম্পসকক
আবম আসেই আপনাসদর ব্রীফ কসরবছ। বেবন েুরসের েসে, মুসবলম উম্মার
েসে া কসরসছন োর েসে আমরা কৃেে।’
কো চশষ কসর একটু োমসলন চপ্রবসসর্ন্ট। োরপর মুখ ঘুবরসয়
োকাসলন প্রধানমন্ত্রীর বদসক। বলসলন, ‘এবার বমবটিং-এর কাে শুরু হসে পাসর
বমভ প্রধানমন্ত্রী।’
বঠক এই সমসয়ই আহমদ মুসার চমাবাইল চবসে উঠল।
ববব্রে হসলা আহমদ মুসা। বলল, ‘এক্সবকউে বম, বমিার চপ্রবসসর্ন্ট।
চমাবাইল আমার অফ আসছ। বকন্তু ইমাসেকবে অপশসন কলবট এসসসছ। আবম বক
এুাসটন্র্ করসে পাবর?’ বলল আহমদ মুসা ববনীেভাসব।
‘অবশ্যই বম. খাসলদ খাকান। চনা মুাটার। আপবন কলবট এুাসটন্র্
করুন।’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট।
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‘ধেবাদ, একসসসলবে।’ বসল আহমদ মুসা চমাবাইল বনসয় একটু দ্যসর
সসর চেল।
স্ক্রীসনর নম্বারবট চদসখই বুঝল চোসসফাইসনর চফান। একটু উবিগ্ন হসলা
আহমদ মুসা। চমাবাইল বন্ধ চদসখও ইমারসেেী অপশসন কলবট চস কসরসছ। এ
রকম চস কসর না। চকান বক ববপদ হসয়সছ োাঁর?’
কলবট অন কসরই সালাম বদসয় আহমদ মুসা দ্রুে কসে বলল, ‘চোমরা
ভাসলা আসছা চো চোসসফাইন?’
‘স্যবর, আমরা ভাসলা আবছ। বকন্তু একটা খবর চদয়ার েসে চোমাসক
এই কলবট করসে হসলা। এইমাত্র চেবফ বেনা আমাসক োনাল, েুবম এখন
চপ্রবসসর্ন্ট হাউসে োকসে পার চকান গুরুত্বপূণক বমবটিং-এ। চপ্রবসসর্ন্ট হাউসের
একেন চপ্রাসটাকল অবফসার ‘বি বেসরা’ র এসেন্ট। োর উপর ববসশষ বনসদকশ
চেসছ বমবটিংবট মবনটর করার। খবরবট এইটুকুই। ওসক। সালাম। রাবখ?’
চটবলসফাসনর ওপার চেসক বলল চোসসফাইন।
‘ধেবাদ চোসসফাইন। ববরাট উপকার করসল েুবম।’ আহমদ মুসা
বলল।
‘আমার নয়। ধেবাদ প্রাপু চেবফ বেনার।’ বলল চোসসফাইন।
‘োসকও ধেবাদ।’ আহমদ মুসা বলল।
‘বঠক আসছ। োনাসবা োসক। রাখবছ চটবলসফান। সালাম।’
‘আসসালামু আলাইকুম’ বসল আহমদ মুসাও কল অফ কসর বদল।
আহমদ মুসা বফসর এসলা চটববসল। চস কাসন কাসন ববষয়টা োনাসলা
চেনাসরল চমাস্তফাসক।
েমসক উঠল চেনাসরল চমাস্তফা। উসিসে চছসয় চেল োর চোখ-মুখ। চস
উসঠ দাাঁড়াল চেয়ার চেসক। বলল, ‘মহামাে চপ্রবসসর্ন্ট, েনাব খাসলদ খাকান
এইমাত্র োনসে চপসরসছন, চপ্রবসসর্সন্টর একেন চপ্রাসটাকল অবফসার ‘বি
বেসরা’ র চলাক। োাঁর উপর দাবয়ত্ব পসড়সছ এই বমবটিং-এর আসলােু ববষয় মবনটর
করার।’
োমল চেনাসরল চমাস্তফা।
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চপ্রবসসর্ন্ট চসাো হসয় বসসলন। োরও চোখ-মুখ চছসয় চেল উসিসে।
বলসলন, ‘চপ্রবসসর্ন্ট হাউসে এখন বেনেন চপ্রাসটাকল অবফসার। বেনেনই
আে হাবের আসছ। এই বেনেসনর মসধু চক চস? অবস্থার চপ্রবযসে বম. খাসলদ
খাকাসনর চদয়া েেু সেু বসল মসন করবছ। ধেবাদ, বম. খাসলদ খাকান।’
‘বেন চপ্রাসটাকল অবফসারসকই চগ্রপ্তার কসর োসদর কাছ চেসক েেু
চনয়া চহাক!’ বলল চপ্রবসসর্সন্টর বনরাপত্তা উপসদষ্টা।
হঠাৎ আহমদ মুসার মসন পসর চেল আসার পসে বলফসটর সামসন
চপ্রাসটাকল অবফসাসরর সাসে চেনাসরল চমাস্তফার চহাাঁেট লাোর কো। এই চহাাঁেট
লাোসক েখনই স্বাভাববক বসল মসন হয়বন।
ভ্রু কুবিে হসলা আহমদ মুসার। চস বক োহসল চহাাঁেট লাোর মহড়া কসর
েুোর মাধুসম েুোয় অেবা হাে বদসয় চকাট পুাসন্টর চকাোও িােবমটার বেপস
পাোর কসরসছ?
কোটা মসন আসসেই আহমদ মুসা চেনাসরল চমাস্তফাসক বলল,
‘বনশ্চয়ই ঐ চপ্রাসটাকল অবফসারবট। োর েুোর সাসে আপনার েুোর চহাাঁেট
লাবেসয় িােবমটার বেপস পাোর কসরসছ অেবা চপাশাসকও ো লাবেসয় বদসে
পাসর।’
ভ্রু কুবিে হসলা চেনাসরল চমাস্তফারও। বলল, ‘সবেুই োর চহাাঁেট
লাোসনাটা আমাসক অবাক কসরসছ। েলুন চদবখ, েুোটা আসে চেক কবর।’
টেক আনা হল। মুােবনফাইিং গ্লাস আহমদ মুসার কাসছই বছল।
েুোয় টসেকর আসলা চফসল আহমদ মুসা চেনাসরল চমাস্তফার বাম েুো
পরীযা করসে লােল মুােবনফাইিং গ্লাস বদসয়। বাম েুোর সামসনর বাম পাসশ
টপটার েলার বদসক টানক চনবার োয়োয় আলবপসনর মাোর মসো যুদ্র একটা
বেপস পাওয়া চেল। ববসশষ ধরসনর েুম্বক বদসয় ওটা েুসল চনয়া হল।
আহমদ মুসা চেনাসরল চমাস্তফার চপাশাসকর সামসনর বদকটার ওপরও
চোখ বুলাসে োইল। আহমদ মুসার মসন পড়ল চলাকবটসক পসড় াওয়া চেসক
বাাঁোসনার েসে খন োসক ধসরবছল চেনাসরল চমাস্তফা, েখন চলাকবটর বাম
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হাে চেনাসরল চমাস্তফার বাম হাে চেসপ ধসরবছল। চদসহর আর চকান োয়োয়
োর হাে পসড়বন।
আহমদ মুসা োর বাম হাে ও চকাসটর হাো পরীযা করল। আবেপাবে
অনুসন্ধাসনর পর হাোর চবাোসম আসরকটা বেপস পাওয়া চেল। এ বেপসটাও
ববসশষ েুম্বক বদসয় েুসল চনয়া হল।
বেপস দ্য’বট চপ্রবসসর্ন্ট ও প্রধানমন্ত্রীও চদখসলন মুােবনফাইিং গ্লাস
বদসয়।
োরপর আহমদ মুসা চলোর বীমার বদসয় পুবড়সয় বদল বেপস দ্য’বট।
এেযন চকউ কো বসলবন।
নীরবো ভািসলন চপ্রবসসর্ন্ট। বলসলন, ‘বমিঃ খাসলদ খাকান, ঘটনা বক
বলুন চো?’
‘ঘটনাটা চেনাসরল চমাস্তফার সাসে ঘসটসছ। বেবনও বলসে পাসরন।’
আহমদ মুসা বলল।
‘আপবনই বলুন বম. খাসলদ খাকান। ঘটনা আমার সাসে ঘটসলও চোটা
ঘটনা আপনার চদখার সুস াে হসয়সছ।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘ধেবাদ, চেনাসরল চমাস্তফা।’ বসল আহমদ মুসা বলফসটর সামসন
চপ াঁসছ চপ্রাসটাকল অবফসার চপছন বফরসে বেসয় বকভাসব চেনাসরল চমাস্তফার
পাসয়র সাসে োর পা চহাাঁেট খায়, বকভাসব চপ্রাসটাকল অবফসার পসড় াবিল,
বকভাসব চেনাসরল চমাস্তফা োসক পসড় াওয়া চেসক রযা করল, বকভাসব
ভারসামু রযার েসে চপ্রাসটাকল অবফসার োর বাম হাে বদসয় চেনাসরল
চমাস্তফার বাম হাে আাঁকসড় ধসরবছল, োর ববস্তাবরে বণকনা করল। ‘চপ্রাসটাকল
অবফসাসরর েুোর মাোয় একটা িােবমটার বেপস সাোসনা বছল, চসটা চহাাঁেট
লাোসনার সময় চেনাসরল চমাস্তফার েুোয় পাোর কসরন এবিং োর হাসে বাড়বে
বুাবস্থা বহসসসব আসরকবট বেপস বছল, চসটা বেবন পসড় বেসয় অে েুোয় চপি
করসে চেসয়বছসলন। পসড় চ সে না চপসর বেবন চেনাসরল চমাস্তফার হাোর
চবাোসম চসটা লাবেসয় চদন। আবম এরকমই ধারনা করবছ।’ বলল আহমদ মুসা।
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‘ধেবাদ, বম. খাসলদ খাকান! আপবন চহাাঁেটটাসক অস্বাভাববক মসন
কসরবছসলন বসলই একটা বড় বসসিট আউট হসয় াওয়া চেসক বাাঁেলাম, চেমবন
শয়োনটাসক ধরা সহে হসয় চেল।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল।
চপ্রবসসর্ন্ট আহমদ আরসদাোল বাবােলু একটা চটবলসফাসন কো
শুনবছসলন। চটবলসফানটা চরসখ বদসয় বলসলন, ‘চেনাসরল চমাস্তফা, শয়োনটা
ধরা পড়ল বঠকই বকন্তু ধসর রাখা চেল না। ধরা পরার সিংসে সিংসেই চস পটাবসয়াম
সাইনাইর্ চখসয়সছ। বম. খাসলদ খাকাসনর কো চেসক চক কালবপট ো আাঁে করসে
চপসরই আবম োসক চগ্রফোসরর বনসদকশ বদসয়বছলাম। চবাধ হয় বকছু চস আাঁে
করসে চপসরবছল। পালাবিল চস। বাইসর চেসট োবড়সে ওঠার মুহূসেক োসক ধসর
চফলা হয়। বকন্তু লাভ হসলা না। আমাসদর বসসিটটা রযা চপসলও ভয়ানক শত্রু
হাসের মধু চেসক চববরসয় চেল।’
বসল একটু োমসলন চপ্রবসসর্ন্ট। োরপর আবার বলা শুরু করসলন,
‘ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান। আল্লাহ আপনাসক দীঘকেীবী করুন! আপনার অদ্ভুে
বুবদ্ধ-শবিসক আল্লাহ আরও বাবড়সয় বদন!’
আহমদ মুসার উসেসশ্য কো চশষ কসর ঘুসর বসসলন চপ্রবসসর্ন্ট। সবার
উসেসশ্য বলসলন, ‘এবার বমবটিং শুরু হসে পাসর। আমাসদর সামসন ভয়াবহ ববপদ
দ্যবট। এক. শত্রুরা আমাসদর গুরুত্বপূণক স্থানগুসলাসে এমনবক চপ্রবসসর্ন্ট ভবসনর
মসো স্থাসনও অবস্থান বনসে চপসরসছ। দ্যই. এক ভয়াবহ মারনাস্ত্র আমাসদর মাোর
ওপর ঝুসল আসছ। চস এমন এক মারনাস্ত্র া অদৃশ্য এবিং োর ধ্বিংসলীলাও
অদৃশ্য। আমরা বকভাসব এই দ্যই সিংকসটর চমাকাববলা করব, চস বুাপাসর ার
ার বেন্তার কো বলুন।’
সশস্ত্র বাবহনীর কমান্র্ার-ইন-েীফ আলী আেুল্লাহ গুল বলল, ‘আমাসদর
পবরবেে ও প্রধান সামবরক ঘাাঁবটগুসলাসক অববলসম্ব চসার্ক বশসের বনরাপত্তা বলসয়
আনা দরকার। আমাসদর প্রধান বশল্প-কারখানাগুসলাসকও এই বনরাপত্তা
আমসব্রলা বদসে হসব। আর এই ভয়ানক শত্রুসদর ষড় সন্ত্রর চনটওয়াকক চভসি
চদয়ার েসে আমাসদর চোসয়ন্দা বুাবস্থাপনার সবকাত্মক বুবহার হওয়া উবেে।
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এসযসত্র আমাসদর পরম শ্রসদ্ধয় ভাই বম. খাসলদ খাকাসনর সাহা ুই হসব
আমাসদর েসে মুখু ববষয়।’
োমল সশস্ত্র বাবহনীর কমান্র্ার-ইন-েীফ আলী আেুল্লাহ গুল।
পালকাসমসন্টর ববসরাধী দসলর চনো, পালকাসমসন্টর বনরাপত্তা ববষয়ক
কবমবটর প্রধান, চপ্রবসসর্সন্টর বনরাপত্তা ববষয়ক কবমবটর প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী
চহাসসন ইসমাইল চসবলক কমসববশ একই কো বলসলন। প্রধানমন্ত্রী োর কোয়
একটা চ াে কসরসছন, চসটা হল চ , বেবন ববোনী র্. আন্দালুবসর সাসে
আসলােনা কসরসছন। েুরেসক চসাসর্কর বনরাপত্তা চদয়া সম্ভব বসল বেবন
োবনসয়সছন।
প্রধানমন্ত্রীর চশষ কোটা শুসন চপ্রবসসর্ন্ট ‘আলহামদ্যবলল্লাহ’ বসল
আহমদ মুসার বদসক োকাসলন। বলসলন, ‘বলুন বম. খাসলদ খাকান আপবন বক
ভাবসছন?’
‘আরও সিংকট চমাকাববলার েসে সবাই া বসলসছন োর সাসে আবম
একমে। বকন্তু এ সিংকসটর বনরাপদ ও স্থায়ী সমাধান হসলা ধ্বিংসসর এই অস্ত্রসক
শুরুসেই চোড়া সসমে উপসড় চফলা। ষড় সন্ত্রর েসবষণাোরসক চশষ কসর চদয়া।
এই লসযু দ্রুে এগুসনা দরকার।’ বলল আহমদ মুসা।
চপ্রবসসর্সন্টর চোখ উজ্জ্বল হসয় উঠল। বলসলন, ‘এই দ্যরূহ দাবয়ত্ব বম.
খাসলদ খাকান, আপনাসকই বনসে হসব।’
‘একসসসলবে, আবম চেষ্টা করবছ, চেষ্টা করব। োবন না কেখাবন সফল
হব!’ আহমদ মুসা বলল।
‘বম. খাসলদ খাকান, আমাসদর সরকাসরর সব রকম সাহা ু আপনার
সাসে োকসব। চ খাসন খন প্রসয়ােন, চসনাবাবহনীসক র্াকসলও পাসবন।’
বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট।
‘একসসসলবে, আবম কালসকর মসধুই ইস্তাম্বুসলর এমন একটা মানবেত্র
োই, াসে চকান্টা চদাকান, চকান্টা বকসসর কারখানা, োর ইবন্র্সকশন োকসব।
ফাাঁকা োয়োগুসলার মাবলক কারা বা চক? োরও েওয়াব োকসে হসব মানবেসত্র।’
বলল আহমদ মুসা।
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চপ্রবসসর্ন্ট োকাসলন চেনাসরল চমাস্তফার বদসক। চপ্রবসসর্সন্টর ইিা
বুসঝ চেনাসরল চমাস্তফা বলল, ‘একসসসলবে, এ ধরসনর মানবেত্র আসছ, খুবই
বসসিট। েসব বম. খাসলদ খাকান অবশ্যই এটা পাসবন।’
‘ধেবাদ চেনাসরল চমাস্তফা।’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট।
‘ধেবাদ চেনাসরল চমাস্তফা।’ আহমদ মুসা বলল।
আহমদ মুসার কো চশষ হসেই চপ্রবসসর্ন্ট বলসলন, ‘চসার্ক-এর
চমাোসয়ন করা, চসটা বক হসয়সছ?’
‘একসসসলবে, ববোনী র্. আন্দালুবস বনসেই বসলসছন, এটা অববলসম্ব
হওয়া দরকার।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘চমাোসয়ন হসয়সছ বকনা?’ বেোসা চপ্রবসসর্সন্টর।
‘প্রসয়ােনীয় চলাসকশসনর মুাপ মসন হয় চপ াঁসছ চেসছ, একসসসলবে।
আবম এখবন একবার চখাাঁে চনব।’
‘ধেবাদ, চখাাঁে বনন। আমরা এখন োহসল উঠসে পাবর। বম. খাসলদ
খাকান, আপবন একটু বসসল বাবধে হসবা।’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট।
‘অবশ্যই বসব, বম. চপ্রবসসর্ন্ট।’ বলল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা ছাড়া অে সবাই উসঠ দাাঁড়াল। চপ্রবসসর্ন্টও উসঠ েসল
চেসছন োর চপছসনর দরো বদসয়।
সবাই আহমদ মুসার সাসে হ্ান্র্সশক কসর ববদায় বনল।
সবাই েসল চ সেই একেন অবফসার ঘসর ঢুকল। বলল, ‘আপবন আসুন
স্যার, মহামাে চপ্রবসসর্ন্ট আপনার েসে অসপযা করসছন।’
অবফসারবটর সাসে বলফট বদসয় উসঠ এসলা আহমদ মুসা।
প্রাসাসদর গ্রাউন্র্ চলাসর ওঠার পর বভন্ন একটা বলফসট প্রাসাসদর
দ্য’েলায় চেল।
অবফসারবট এসন বসাল োসক একটা ড্রইিং রুসম। বলল, ‘ এটা মহামাে
চপ্রবসসর্সন্টর প্রাইসভট ড্রইিং রুম। এখাসন বেবন োর বুবিেে চমহমানসদর
বসান।’
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আহমদ মুসা বসল। োর আসে নের বুবলসয় চদসখসছ, এসকবাসর
বসফরাসসর ওপসরই চ ন ড্রইিং রুমবট! বনসে উাঁবক বদসল বসফরাসসর পাবনসে
বেসয় নের পসড়। অসম্ভব সুন্দর োয়ো! বসফরাসসর বহু দূর চদখা ায় এখাসন
বসস। চদখা ায় চরাসমলী দ্যসেকর েূড়াও।
অবফসারবট ড্রইিং রুসমর একপাসশ দাাঁবড়সয় বছল।
চপ্রবসসর্ন্ট ঢুকসলন ড্রইিং রুসম। সিংসে সিংসেই অবফসারবট চববরসয় চেল
ঘর চেসক।
চপ্রবসসর্ন্ট ড্রইিংরুসম প্রসবশ করসল আহমদ মুসা উসঠ দাাঁড়াল। সালাম
বদসয় হাে বাড়াল হ্ান্র্সশসকর েে।
চপ্রবসসর্ন্ট হ্ান্র্সশক কসর েবড়সয় ধরসলন আহমদ মুসাসক। বলসলন,
‘আপনাসক খাসলদ খাকান বসল র্াকসে ভাল লাসে না, বম. আহমদ মুসা।’
বসল আহমদ মুসাসক বনসয় চসাফায় বসসে বসসে বলসলন, ‘এখন চো
আমাসদর বনেস্ব পবরমন্র্সল আপবন আহমদ মুসা হসয় চ সে পাসরন।’
‘হ্াাঁ, াসদর কাসছ পবরেয়টা চোপন করসে চেসয়বছলাম, চসই শত্রুরা
আমার পবরেয় োনসে চপসরসছ বনশ্চয়। সুেরািং ববষয়টা আর চোপন চনই। েসব
নামটা চোপনই োক, েুরসের কােটা খাসলদ খাকানই চশষ করুক।’ বলল
আহমদ মুসা। োর মুসখ হাবস।
‘আপনার এখাসন চকান অসুববধা হসি না চো? মুার্াম চবার বফল
করসছন নাসো?’ বলল চপ্রবসসর্ন্ট।
‘চকান অসুববসধ চনই। লবেফা আরবাকান খুব চে কস চমসয়। বেবন
মুার্ামসক নানাভাসব বুস্ত চরসখসছন। আর ইউর একসসসলবে, চোে বরেসটক
চেসক চকউ চবার বফল কসর না।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আলহামদ্যবলল্লাহ’ বসল চপ্রবসসর্ন্ট চসাো হসয় বসসলন োর চসাফায়।
েম্ভীর হসয় উসঠসছ োর মুখ। বলসলন, ‘আবম সবেুই খুব উবিগ্ন, আহমদ মুসা!
চসার্ক চমাোসয়ন হসল বনরাপত্তা সমস্যার একটা আশু সমাধান হসব! বকন্তু ওসদর
ভয়াবহ ষড় ন্ত্র নস্যাসের বক হসব? আপন বক ভাবসছন এ বুাপাসর?’
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‘আল্লাহ ভরসা, একসসসলবে। আবম অগ্রসর হবার একটা পে চপসয়বছ।
চসবদন প্রধান ববোরপবেসক উদ্ধাসরর েসে চ বাবড়সে ঢুসকবছলাম, চসখান চেসক
একটা ক্লু চপসয়বছ। চসটা ধসরই সামসন এসোব। আমার মসন হয় আবম লসযু
চপ াঁছসে পারব।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আলহামদ্যবলল্লাহ! আল্লাহ আপনাসক সাহা ু করুন। আবম চভসব
পাবিনা, েুরসের কারা এ ভয়ানক েসবষণার সাসে েবড়ে!’
‘আবম েটা চেসনবছ ‘িী বেসরা’র সাসে এখাসন োসয়াবনি একটা গ্রুপ
েবড়ে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘বকন্তু এর েসে চো বুাবেিমধমকী প্রবেভার ববোনী দরকার। র্.
আন্দালুবসর মে ববোনী বক খুব চবশী দেবর হয়?’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট।
আহমদ মুসার মসন পড়ল ববোনী র্. আেুর রহমান আবরসয়সহর কো।
বেবনও পাবটকসকল বফবেসক্সর ববোনী। বকন্তু বেবনই চসই ববোনী ো চস োসননা।
সুেরািং আহমদ মুসা চসবদসক চেল না। বলল, ‘বনশ্চয় ওসদর চকউ আসছ।
ইনশাআল্লাহ সবই আমরা োনসে পারব।’
চবয়ারা নাস্তার িবল বনসয় প্রসবশ করল।
নাস্তার ববশাল আসয়ােন চদসখ আহমদ মুসা বলল, ‘চদখবছ বর্নাসরর
কাে হসয় াসব!’
‘বর্নার প কন্ত চো আপনাসক রাখা াসব না, োকসবন না। চসই কসব
আসার পর মাত্র ১ বদসনর েে চমহমানদাবরর সুস াে চপসয়বছলাম। োরপর
আপনাসদর আর পাইবন। অসনক ঝড়-ঝাপটা আপনার উপর বদসয় চেল।
চস ভােুবশে আে আমার বাবড়সে আপনাসক চপলাম। ছাবড় বক কসর?’
‘ধেবাদ, বম. চপ্রবসসর্ন্ট। আসুন, চদবর কসর লাভ চনই।’
চপ্রবসসর্ন্ট এবেসয় এসস বলসলন, এ সময় এে সব খাবার বয়স আমার
চনই। আবম কবফ চখসয় আপনাসক সঙ্গ চদব। আপবন শুরু করুন।
‘ধেবাদ, বম. চপ্রবসসর্ন্ট’ বসল আহমদ মুসা নাস্তা খাবার েসে কাাঁটা
োমে হাসে বনসেই কাাঁটা োমসের ব্রান্র্ নাসমর উপর আহমদ মুসার চোখ আটসক
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চেল। পড়ল, ‘আবরসয়হ বিল ইন্র্াবস্ট্রে।’ বকছুটা ববস্মসয়র বেহ্ন ফুসট উঠল
আহমদ মুসার চোসখ মুসখ!
নাস্তা খাওয়া শুরু কসর আহমদ মুসা বলল, ‘বম. চপ্রবসসর্ন্ট, আপনাসদর
কাাঁটা োমে বক আপনাসদর চদশীয় চকাম্পানীর?’
‘হ্াাঁ, বম. আহমদ মুসা। চকাম্পানী আমাসদর চদশীয়। সুন্দর নয়
বেবনসগুসলা? এ চকাম্পানীর এই চপ্রার্াক্টগুসলা ববসদসশও খুব পপুলার।’
‘চকাম্পানীটা বক প্রাইসভট?’ বেোসা আহমদ মুসার।
‘হ্াাঁ, প্রাইসভট।’ চপ্রবসসর্ন্ট বলল।
‘স্যবর, মাবলক চক বা কারা চকাম্পাবনবটর?’ বেোসা আহমদ মুসার।
হাসল চপ্রবসসর্ন্ট। বলল, ‘মাবলক বা মাবলকসদর নাম আবম োবননা।
েসব ববরাট পুাঁবেওয়ালা চকাম্পাবন ওটা। উত্তর ইস্তাম্বুসল বসফরাসসর েীসর পাহাড়
অিসল ববশাল এলাকা বনসয়সছ ওসদর গ্রুপ অব ইন্র্াবস্ট্রর েসে। বকন্তু
চকাম্পানীর ববষয়বট আপনার এভাসব মাোয় ঢুকল চকন?’
চকাম্পানীর নাসমর প্রেম শে আহমদ মুসার দৃবষ্ট আকষকণ কসরবছল।
‘আবরসয়হ’ নামটা বহব্রু। চে রাসের দসবনসকর আবরসয়হ! েুরসের একবট
চকাম্পানীর নাসমর আসে বহব্রু শে চকন? এ বেোসা চেসকই আহমদ মুসার
প্রশ্নগুসলা। বকন্তু আহমদ মুসা এসব চকান কো না েুসল বলল, ‘আমাসদর এবশয়ান
চপ্রবসসর্ন্ট, প্রধানমন্ত্রীর বাবড়সে ববসদশী দেেসপত্রই সব সময় চদসখ আসবছ।
েুরসের চপ্রবসসর্সন্টর খাবার চটববসল চদশী কাাঁটা োমে চদসখই আবম চকাম্পানী
সম্পসকক বেসেস কসরবছলাম। ধেবাদ আপনাসক, একসসসলবে।’
আরও কোবােকা হসলা।
নাস্তা চশষ কসর কবফ চখসয় ববদায় বনল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসাসক বলফট প কন্ত এবেসয় ববদায় চনবার সময় চপ্রবসসর্ন্ট
বসলবছসলন, ‘বম. আহমদ মুসা, সব বুাপাসর আপনার চ অনুসবন্ধৎসা, ো সবেুই
প্রশিংসনীয়। আবম এই কাাঁটা োমে বুাবহার করবছ অসনক বদন। বকন্তু আবম
চখয়ালই কবরবন কাাঁটা োমে ঐ চকাম্পাবনর। েসব চকাম্পাবন সম্পসকক চকান এক
অসকশসন আবম ঐ কোগুসলা োনসে পাবর।’
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‘আপনার প্রাসাসদর এসব চকনাকাটা কার দাবয়ত্ব?’ বেসেস করল
আহমদ মুসা।
‘বুবস্থাপনার একটা উইিং আসছ। োরাই এসব চদসখ।’ চপ্রবসসর্ন্ট
বসলবছসলন।
উইিংবটর চহর্ চক োনসে ইিা হসয়বছল আহমদ মুসার। বকন্তু প্রশ্নটাসক
চস েসের চখলাফ মসন কসর ববদায় বনসয় েসল এসসবছল।
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৪
পাম োসর্কসনর প্রােীর টপকাসনার পর প্রবে মুহুসেক ববপসদর আশিংকা
বনসয় এক পা দ্য’পা কসর আহমদ মুসা খন পাম োসর্কসনর মূল বববেিং-এর চদয়াল
চঘাঁসষ দাাঁড়াল,েখন দূসর কৃষ্ণ সােসরর বুসক চসাবসহ সাসদসকর সসফদ আসলা
ফুসট উসঠসছ।
োর সাসে পাম োসর্কন এলাকার চোটা অবয়বও স্পষ্ট হসয় উঠসছ।
প্রােীর চঘরা ববশাল পাম োসর্কন এলাকা। উত্তর ইস্তাম্বুসলর বসফরাসসর
পবশ্চসম প্রায় বেন বকসলাবমটার দূসর চেসকবরয়ার উত্তর-পূসবক ববশাল এলাকা বনসয়
এই পাম োসর্কন এলাকা। চোটা এলাকাই উাঁেু প্রােীসর চঘরা।
আহমদ মুসার োবহদা অনুসাসর চেনাসরল চমাস্তফার বনসদকসশ মধুরাে
চেসক বনরাপত্তা রযীরা পাম োসর্কন এলাকা বঘসর চরসখসছ। চেনাসরল চমাস্তফাও
একটু দূসর দাাঁবড়সয় আহমদ মুসার সিংসকসের অসপযা করসছ।
বঠক হসয়সছ আহমদ মুসা চোপসন একাই চভেসর প্রসবশ করসব।
চভেরটা অনুসন্ধাসনর পর করণীয় সম্পসকক আহমদ মুসা োনাসনার পর বাইসরর
বনরাপত্তা বাবহনী মুভ করসব।
আহমদ মুসা চদয়াসলর চোাঁড়ায় দাাঁবড়সয় ওপর বদসক োকাল। চদয়ালটা
৪ েলার উাঁেু প কন্ত উসঠ চেসছ। চদয়াল বর্িাসে োসক োরেলা উাঁেু প কন্ত উঠসে
হসব।
চপছন বদসক দরো আসছ বকনা ো চদখার েসে আহমদ মুসা চদয়াসলর
চোাঁড়া ধসর হাাঁটসে লােল।
চোটা চপছনটা ঘুরল আহমদ মুসা। বকন্তু সবলর্ ওয়াল ছাড়া আর বকছুই
চপলনা। একেলা পবরমান উাঁেুসে চকান োনালা প কন্ত চনই। চদয়াসলর স্ট্রাকোর
অসনকটা চোর্াউন বা চেলখানার মে।
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চদয়াসলর চোাঁড়ায় দাাঁবড়সয় হোশ ভাসব োরবদসক োকাল আহমদ মুসা।
চভাসরর সসফদ আসলা চনসম আসসলও েখনও অন্ধকার কাসটবন। েসব বববেিংএর স্ট্রাকোরগুসলা স্পষ্ট হসয় উসঠসছ। এই আসলা-আাঁধাসরর মসধু আহমদ মুসার
প্রােীসরর চভেসর কম্পাউসন্র্ বসনােসের স্ট্রাকোর নেসর পড়ল। ভাল কসর
চদখল বসনােেই, বকন্তু এে চছাট!
চক েূহলবশেই চসবদসক এগুসলা আহমদ মুসা।
বর্োইসনর বদক বদসয় বববেিংবট বনখুাঁে এক বসনােে, এমনবক দরো,
োনালার কারুকাে প কন্ত বসনােসের।
বকন্তু এে বড় কমসপ্লসক্সর মসধু এে চছাট বসনােে চকন?
দরোর বদসক আসরকটু এসোসলা আহমদ মুসা।
দরোর ওপসরর মাোয় চে কাসঠ মাকড়সার োল চদসখ বববস্মে হল
আহমদ মুসা। এে সুন্দর কসর বসনােে দেবর হসয়সছ োর বুবহার হসব না চকন?
দরোর আরও ঘবনষ্ঠ হসলা আহমদ মুসা।
দরোর মুসখামুবখ হসেই দরোর সুশৃঙ্খল বর্োইসনর মসধু অসম
একটা আাঁকাসোাঁকার ওপর আহমদ মুসার নের আটসক চেল। বর্োইনগুসলার
সবই দরোর রিংসয় দরোর ওপর চখাদাই করা। সুশৃঙ্খল বর্োইসনর ওপর
ববশৃঙ্খল আাঁকাসোাঁকা সহসেই আহমদ মুসার নেসর পসড় বেসয়বছল।
আাঁকাসোাঁকার ওপর নের বস্থর হসেই আহমদ মুসা চদখল ওগুসলা
অেকহীন নয় আাঁকাসোাঁকা নয়। ওগুসলা বহব্রু অযর।
বহব্রু অযর চদসখ আগ্রহ বাড়ল আহমদ মুসার। অযরগুসলা বমবলসয়
আহমদ মুসা পড়ল শেবট ইবলরাে (Eliraz)। বহব্রু ‘ইবলরাে’ শসের অেক ‘মাই
ের্ ইে মাই বসসিট’ (আমার ঈশ্বর আমার চোপনীয়ো)।
আহমদ মুসার মসন পড়ল, ইহুদীরা এই কোসক োসদর চোপনীয়োর
শপে বকিংবা চোপনীয়ো রযার চদায়া বহসসসব বুবহার কসর। বকন্তু আহমদ মুসা
বুঝসে পারল না, এই কোবট এখাসন এই দরোর উপর চলখা চকন? আহমদ মুসা
োসন এই পাম োসর্কসন চোপনীয়োর বকছু অবশ্যই আসছ। বকন্তু চোপনীয়ো
রযার চদায়াটা এই দরোয় চকন? োহসল বক এখাসন চোপনীয়োর বকছু আসছ?
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আহমদ মুসার মন খুবশ হসয় উঠল। প্রশ্ন এসলা মসন, এই চছাট্ট স্থাপনার
বসনােসের বর্োইন বক চকান কুাসমাসলে?
চভেসর চঢাকার েসে দরো চঠলল আহমদ মুসা।
খুসল চেল দরো।
আহমদ মুসা চভেসর ঢুসক পসকট চেসক চপবেল টেকটা চবর কসর
জ্বালাল।
ঘসরর োরবদক চদখল।
ঘরবট প্রােকনার ঘসরর মসো কসরই সাোসনা। ঘসরর পবশ্চম বদসক একটা
চববদ। চববদর ওপর একটা চর্ে।
আহমদ মুসা উসঠ চেল চববদর ওপর। চদখল বুক সমান উাঁেু চর্েবট
একটা বাক্স বা আলমাবরর মসো। বাক্স বা আলমাবরর দ্য’বট পাল্লা এলুবমবনয়াম
পুাসনসলর ওপর দাাঁড়াসনা।
চর্েবট চদখসলই মসন হসব উাঁেু চেয়াসর বসস চর্সে বই, ফাইল ইেুাবদ
রাখা হয়। আর অনুষ্ঠাসনর বেবনসপত্র, কােেপত্র রাখা হয় চর্সের আলমাবরসে।
চকান কােেপত্র বক আসছ চর্সের আলমাবরসে? োসে চোপনীয় বা
প্রসয়ােনীয় বকছু োকসে পাসর?
আহমদ মুসা আলমাবরবট চখালার েসে এলুবমবনয়াম পুাসনসলর উপর
দাাঁড়াসনা দ্য’বট পাল্লা দ্য’বদসক চঠসল বদল।
চখালা োয়ো বদসয় সামসন োকাসেই ববস্মসয় হাাঁ হসয় চেল আহমদ
মুসার মুখ। চদখল কিংবিসটর একটা সরু বসাঁবড় বনসে চনসম চেসছ।
ববস্ময়-ববমুগ্ধ আহমদ মুসা আল্লাহর চশাকবরয়া আদায় করল। চস ভাবল,
বনশ্চয় এই বসাঁবড় পাম োসর্কন চেসক চবরুবার একটা চোপন এবক্সট পসয়ন্ট। োর
মাসন এই বসাঁবড় বদসয় পাম োসর্কসন প্রসবশ করা াসব।
পসকট চেসক আহমদ মুসা চমবশন বরভলবারটা চবর কসর হাসে বনসয়
বসাঁবড় বদসয় নামা শুরু করল।
আহমদ মুসার বাম হাসে টেক এবিং র্ান হাসে উদুে বরভলবার।
বসাঁবড়বট চমাটামুবট প্রশস্ত, একটা লম্বা ঘসর বেসয় চশষ হসলা।
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ঘরবটসে একটা খাবটয়া, পাবনর পাত্র, ইেুাবদসহ টুবকটাবক বেবনস
রসয়সছ। চদখসলই মসন হসব বমবন বসনােেবটর এটা একটা চরি রুম অেবা
মালখানা এবিং এটা এখাসনই চশষ।
বকন্তু আহমদ মুসা এটা মানসে পারল না। বনশ্চয় এখাসন একটা চোপন
পে পাওয়া াসব পাম োসর্কসনর চভেসর চঢাকার।
আহমদ মুসা ঘসরর োরবদকটা ঘুরল। চমসঝ, চদয়াল সবটাই সবলর্।
খাবটয়াবট ঘসরর চকাণায়। চদয়াল চসাঁসট পাো আসছ।
খাবটয়ার উপর হালকা চবর্।
খাবটয়ার বনেটা চদখার েসে আহমদ মুসা খাবটয়ার লম্বা লবম্ব প্রান্ত ধসর
ওপসর েুলল।
খাবটয়ার মাো বেন-সাসড় বেন ফুসটর মসো ওপসর ওঠাসেই খাবটয়াবট
আকস্মাৎ হাে চেসক ছুসট বেসয় চদয়াসলর োসয় চসাঁসট চেল এবিং বনসের চমসঝটা
চোসখর পলসক চদয়াসল ঢুসক চেল। আর োর সসঙ্গই একটা বসাঁবড়পে উন্মুি হসয়
চেল।
আল্লাহর এই সাহাস ুর েসে োর শুকবরয়া আদায় কসর আহমদ মুসা
এক হাসে টেক অে হাসে বরভলবার বনসয় নামসে শুরু করল। ববশ-বাইশ চিসপর
একটা দীঘক বসাঁবড়।
বসাঁবড়টা এবার চনসম এসলা ববশাল ফুটবল চখলার মাসঠর মসো একটা
হলঘসর। চমবরল দ্যসেকর বনসে আইআরবট’র চটি গ্রাউসন্র্র মসোই এটা ববশাল।
ববশাল চযত্রবটর োরবদসক োইসে বেসয় এসক পবরেুি মসন হসলা।
ববশাল চযত্র েুসড় চমসঝর এখাসন-চসখাসন ইস্পাে ও কিংবিসটর স্থাপনা।
ভািাসোরা। চদসখই মসন হসি, োড়াহুসড়া কসর চভসিেুসর চকউ চ ন এগুসলা
চেসক বকছু খুসল বনসয় চেসছ!
এবদক-ওবদক ঘুসর-বফসর চদখসে বেসয় চমসঝসে পসড় োকা অবস্থায় সরু
লম্বা প্লাবিসকর একটা সাইনসবার্ক চপল। সাইনসবার্কবট বহব্রু ভাষায়। বহব্রু ভাষা
চদসখ সাইন চবার্ক হাসে েুসল বনল আহমদ মুসা। পড়ল ‘চফাটন সাইসলন্ট
চর্স্ট্রাকশন চর্মন’ (FSDD) চটি কাউন্ট র্াউন।
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সাইন চবাসর্কর নাসম ববস্ময়-ববফাবরে হল আহমদ মুসার চোখ। ওসদর
চফাটন মারনাস্ত্রবট বক এই ‘চফাটন সাইসলন্ট চর্স্ট্রাকশন চর্মন’ (FSDD)?
এখাসনই বক োর চটি হসো? লুাবসরটবর োহসল বক ওপসর? বকন্তু (FSDD)
এখাসন চকন? চকাোয় চেল ওসব? ওরা চকউ বক এখাসন চনই োহসল? ওপরটা
চদখসে হসব। ছুটল আহমদ মুসা ওপসর ওঠার েসে বসাঁবড়র চখাাঁসে।
বসাঁবড় চপল না, বকন্তু ববশাল বলফট চপসয় চেল।
বলফসট উসঠ ওপসর েসল এসলা আহমদ মুসা।
ওপসর উসঠই আহমদ মুসার কাসছ পবরষ্কার হসয় চেল চ , এ বাবড়সে
চকউ চনই।
আহমদ মুসা চটবলসফান করল চেনাসরল চমাস্তফার কাসছ। বলল,
‘আমরা বঠক বঠকানায় এসসবছ। বকন্তু ইসোমসধুই বেবড়য়া উসড় চেসছ। আপবন
েসল আসুন এবিং দয়া কসর আইআরবট’র ববোনী র্. ইবনুল আব্বাসসক এখাসন
আসসে বলুন। সব বকছুই োরা বনসয় চেসছ, বকন্তু া পসড় আসছ ো চেসক ওসদর
সম্পসকক অসনক বকছু োনা াসব বসল আবম মসন কবর।’
‘বঠক আসছ বম. খাসলদ খাকান। আবম ববোনী র্. ইবনুল আব্বাসসক
এখবন আসসে বলবছ। আর আবম আসবছ।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা চটবলসফাসনর
ওপার চেসক।
চেনাসরল চমাস্তফা এসল আহমদ মুসা বলল, ‘ববোনী ইবনুল আব্বাস
আসসল এক সাসে সব চদখা াসব! আসুন, আবম া চদসখবছ চস ববষসয় আপনার
সাসে অবভেো বববনময় কবর।’
েল্প েলল োসদর দ্য’েসনর মসধু।
আধা ঘণ্টার মসধু ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস এসস চপ াঁছসলন।
আহমদ মুসা টাসক স্বােে োবনসয় বলল, ‘আপনার েসে আমরা
অসপযা করবছ। ‘িী বেসরা’র এটা একটা ঘাাঁবট। ওসদর চ চফাটন মারনাসস্ত্রর কো
আমরা োবন, োর েসবষণা, পরীযা ইেুাবদ চবাধ হয় এখাসনই হসয়সছ। এ ববষয়
সুস্পষ্ট ধারনা চনয়ার েসে আমরা আপনাসক কষ্ট বদসয়বছ। আপবন এ বুাপাসর
আমাসদর সাহা ু করসল বাবধে হসবা।’
বসফরাসস ববসফারণ

74

‘অবশ্যই, েলুন চদবখ।’ বলল ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস।
পাম োসর্কসনর মূল বববেিংবট বেনেলা। বেনেলাটা বসবাসসর েসে।
দ্য’েলায় লুাবসরটবর। গ্রাউন্র্ চলারটা চিার। আণ্ডারগ্রাউন্র্ দ্যই চলাসরর
ওপসরর েলাবট হার্কওয়ুার ইবঞ্জবনয়াবরিং শপ। আর োর বনসের চলারবট চটি
গ্রাউন্র্।
ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস খুাঁবটসয় খুাঁবটসয় সব চদখল। সমসয়র োন োর
বছল না। চ ন চনশার চঘার োসক চপসয় বসসবছল! সবকসশসষ ‘চফাটন সাইসলন্ট
চর্স্ট্রাকশন চর্মন’-এর সাইন চবার্ক বনসয় ববোনী ইবনুল আব্বাস চটি
গ্রাউসন্র্র মাবটসেই বসস পড়ল। সাইন চবার্কবটর বদসক এক দৃবষ্টসে োবকসয়
স্বেে কসে বলল, ‘এ চ চদখবছ মানসবর সাসে দানসবর লড়াই!’ আমাসদর অসস্ত্রর
নাম ‘saviour of world rational demon’ (ববসশ্বর মানব সম্প্রদাসয়র
রযক) আর ওসদরটা হসলা ‘foton sailent destrauction demon’
(বনরব ধবিংসসর চফাটন-দানব)। আমাসদরটা মানুসষর শাবন্ত-স্বাধীনো রযার
েসে, আর ওসদরটা ধিংসসর োণ্ডব োবলসয় মানুষসক দাস বানাসনার েসে।’
শান্ত কসে এই স্বসোেবি করার পর ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস মুখ েুসল
আহমদ মুসার বদসক বফসর বলল, ‘আপবন বঠকই বসলসছন, এখাসনই চফাটন
মারনাস্ত্র ার নাম ‘চফাটন সাইসলন্ট চর্স্ট্রাকশন চর্মন’-এর েসবষণা, বনমকাণ,
চটি ও বুবহাসরর কাে সম্পন্ন করা হসয়সছ। েসব চফাটন অস্ত্র ও এর মূল বাহক
ন্ত্র এখাসন দেবর হসলও বকছু বকছু গুরুত্বপূণক পাটকস ইউসরাপ ও আসমবরকা চেসক
এসসসছ। িাস কনকাসর েমা কাটুকনগুসলা চেসক োর প্রমাণ পাওয়া চেসছ। চ সব
চস্পয়ার পাটকসসর চস্পবসসফবকশসন ওসদর চফাটন মারনাস্ত্র, অবয়ব, প্রকার ও
শবিরও আাঁে করা াসব। েসব এ বুাপাসর বকছু পরীযা-বনরীযা প্রসয়ােন।’
োমসলন ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস।
‘আপবন আনসন্দর কো চশানাসলন। বদ ওসদর মারনাসস্ত্রর আকৃবে,
প্রকৃবে ও শবি সম্পসকক েেু পাওয়া ায়, োহসল চসটা হসব আমাসদর েে ববরাট
লাসভর। আপবন োসদর চস অস্ত্র এখান চেসকই বুবহৃে হসয়সছ বলসলন। বকন্তু চস
রকম সাইসলা-টাইসলা চো এখাসন চনই।’ বলল আহমদ মুসা।
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‘চফাটন অসস্ত্রর েসে সাইসলার দরকার হয় না। এর েসে ববরাট বপুর
ভারী চযপণাসস্ত্ররও দরকার হয় না। েবটল ইবঞ্জবনয়াবরিং বুবস্থাপনায় ববসশষ
ধােব-পরমাণুসক আসলাসে রূপান্তবরে করা হয়। চস আসলার ঘনীভুে আাঁধাসর
স্থাপন করা হয় অকল্পনীয় মাত্রার এুাকবটসভসটর্ ও কমসপ্রসর্ চফাটন
পারবটসকলস। োরপর এসক পবরোবলে করা হয় লসযুর বদসক। এর েবে
আসলার েবের মে হয় না। েবে বনয়বন্ত্রে করা ায় বসল এটা বমবনসট চোটা পৃবেবী
একবার ঘুসর আসসে পাসর, আবার বমবনসট এক মাইল দ্যসরও পাঠাসনা ায়।’
বলল ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস।
‘ া বলসলন, চসটা ওসদর চফাটন মারনাসস্ত্রর ফািংশন। ওসদর এ অস্ত্র
অসফনবসভ। বকন্তু আমাসদর বর্সফনবসভ অস্ত্র ‘চসার্ক’-এর ফািংশন চকমন?’ বলল
আহমদ মুসা।
‘ওসদর, ‘সাইসলন্ট চর্স্ট্রাকশন চর্মন’ (বনরব ধ্বিংস দানব) ও আমাসদর
‘চসবভয়ার অব ওয়ােক রুাশনাল চর্াসমইন’ (ববশ্ব মানবোর রযক) অসস্ত্রর মূল
কনসসপ্ট একই। উভসয়ই চফাটন পারবটসকলস চেসক দেবর। উভসয়র ধ্বিংস
যমোর েবরত্রও একই রকম। েসব দ্যই অসস্ত্রর প্রসয়াে সম্পূণক বভন্ন। ওসদরটা
সবার শবিসক ধ্বিংস কসর সবাইসক দাস বানাসনার লসযু সৃবষ্ট। আর আমাসদরটা
মাত্র আিমন করসে আসা অস্ত্রসক ধ্বিংস কসর পৃবেবীর সব মানুষসক রযার লসযু
দেবর। বনমকাণ চক শসলর বদক বদসয়ও দ্যই অসস্ত্রর মসধু ববরাট পােককু রসয়সছ।
চফাটন পারবটসকলসসক ধ্বিংসাত্মক আিমসনর অস্ত্র বহসসসব দেবর করা সহে।
ওরা চসটাই কসরসছ। বকন্তু আমরা চফাটন পাবটকসকলসসক আিমণকারী সব
অস্ত্রসক ধ্বিংস করার আত্মরযামূলক অস্ত্র বহসসসব চর্সভলপ কসরবছ। এটা অেুন্ত
কবঠন কাে। আিমণকারী অস্ত্র আিমসন ছুসট এসল োসক আকাসশই বন্দী কসর
দূর আকাসশ বনসয় বেসয় ধ্বিংস করা হসব াসে পৃবেবীর চকান যবে না হয়। এটা
অেুন্ত েবটল এক চটকসনালবেকুাল উদ্ভাববনর মধুসম দেবর করা সম্ভব হসয়সছ।’
‘আল্লাহর রহমসে আমরা েবক করসে পাবর, দ্যবনয়াসে এটা আমাসদর
অবিেীয় এক উদ্ভাবন। দ্যবনয়ার আর কারও ববোন এর ধাসর কাসছও চ সে
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পাসরবন। এেসে আমাসদর চসার্ক’চক বাবেসয় চনয়া, এর সূত্র ও বনমকাণ চক শলসক
হাে করার েসে ওরা মবরয়া হসয় উসঠসছ।’
দীঘক বিবু বদল ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস আেুল্লাহ।
‘আলহামদ্যবলল্লাহ! আল্লাহ আমাসদর দ্যবনয়ার মানুষসক রযার েে এ
ধরসনর অস্ত্র উদ্ভাবসনর চে বফক বদসয়সছন। এর িারা আবার প্রমাবনে হসলা,
আমরা দ্যবনয়ার সব মানুষ, আল্লাহর সব বান্দাহর স্বােক ও শাবন্তর পসয। আমাসদর
হাসে ববোন বফসর আসা মাত্র আমরা োসক ধ্বিংস নয়, মানুসষর কলুাণ ও োসদর
রযার কাসে লাবেসয়বছ।’ বলল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা োমসেই চেনাসরল চমাস্তফা বসল উঠল, ‘ধেবাদ, র্.
ইবনুল আব্বাস, ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান। এখন আপনারা একটা পরামশক বদন,
এই পাম োসর্কনসক বক আমরা এভাসবই চরসখ াব, না এসক আমাসদর
েত্বাবধাসন চনয়া দরকার।’
‘না, না এটাসক চফসল রাখা বা অরবযে রাখা াসব না। এখাসন এমন
বকছু েেু-উপাত্ত এখনও আসছ, া খুবই মূলুবান। আবম মসন কবর, পাম
োসর্কনসক আইআরবটর েত্বাবধাসন চদয়া উবেে।’ দ্রুে কসে চোর বদসয় বলল
র্. ইবনুল আব্বাস।
‘বঠক আসছ। আমরা পাম োসর্কনসক আপােে োলাবদ্ধ কসর এর
োরবদসক পাহারা ববসসয় রাখবছ। োরপর সরকার আপনাসদর সাসে আসলােনা
কসর বসদ্ধান্ত বনসে পারসবন।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল।
‘বঠক আসছ োহসল আপবন এটাই করুন। আমরা োবড়সে বেসয় বসবছ,
আপবন আসুন।’ বলল আহমদ মুসা।
‘বঠক আসছ। ধেবাদ।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল।
আহমদ মুসা ও ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস পাম োসর্কন চেসক চববরসয়
োবড়র বদসক এসোসলা।
আহমদ মুসারা বেসয় োবড়সে বসার কসয়ক বমবনসটর মসধুই চেনাসরল
চমাস্তফা েসল এসলা।
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চেনাসরল চমাস্তফা বসসই বলল, ‘বম. খাসলদ খাকান, আমরা াবি এখন
প্রধানমন্ত্রীর অবফসস। ববষয়টা োসক বব্রফ করা দরকার।’
আহমদ মুসা েখন ভাববছল অে ববষয়। চেনাসরল চমাস্তফার কোয়
এবদসক মসনাস াে বদসয় বলল, ‘চেনাসরল চমাস্তফা, আপনারা ান। আমাসক
একটা েরুবর কাসে চ সে হসব কসয়ক োয়োয়।’
চেনাসরল চমাস্তফা একটু ভাবল। বলল, ‘চসটা বনশ্চয়, আবম মসন কবর,
এর চেসয় চববশ গুরুত্বপূণক। বঠক আসছ বম. খাসলদ খাকান। উইস ইউ গুর্ লাক!’
‘ধেবাদ চেনাসরল চমাস্তফা’ বসল আহমদ মুসা োবড়সে িাটক বদল।

বসফরাস কসলে অব চটকসনালবের কার পাবককিং-এ োবড় পাকক কসর
কসলে কুাসফসটবরয়াটা খুাঁসে বনল আহমদ মুসা।
ঢুকল কুাসফসটবরয়ায়।
চবশ বড় কুাসফসটবরয়া।
ঘবড়সে চদখল ববসকল ৬টা বােসে বকছু বাবক।
কুাসফসটবরয়াবট েমেসম নয়। েসব প্রায় চটববসলই একেন দ্য’েন কসর
বসস আসছ।
একটা খাবল চটববল চবসছ বনসয় বসল বেসয় োসে আহমদ মুসা।
হান্নাহ হাসেরার েসে এখন অসপযা।
চটবলসফাসন কো হসয়সছ আধা ঘণ্টা আসে। বেনটায় োর ক্লাস চশষ হবার
পর চস চহাসিসল বফসরসছ। চস বসলসছ ছ’টায় চস কুাসফসটবরয়াসে োকসব।
চোটা কুাসফসটবরয়ার ওপর একবার চোখ বুলাল আহমদ মুসা। না,
হান্নাহ হাসেরা আসসবন এখনও।
চোখ ঘুবরসয় বনসেই দরোয় চোখ পড়ল আহমদ মুসার। চোখ পড়ল
হান্নাহ হাসেরার বদসক। চস দরোয় দাাঁবড়সয় চভেসর চোখ বুলাসি।
চসও চদখসে চপসয়সছ আহমদ মুসাসক।
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হাে েুসল আিুল নাবেসয় আহমদ মুসাসক স্বােে োবনসয় েসল এসলা
আহমদ মুসার কাসছ।
আহমদ মুসা একবার ঘবড়র বদসক োবকসয় বনসয় বলল, ‘ধেবাদ, েুবম
বঠক ছয়টাসেই কুাসফসটবরয়াসে এসসছ হান্নাহ।’
‘এ কৃবেত্ব আমার নয়, সময়টা াসক বদসয়বছলাম োর। এক বমবনট চদবর
করার সাহস আমার হয়বন।’ বলল হান্নাহ হাসেরা।
‘বুঝলাম না, আবম ভীবের ববষয় হলাম চকমন কসর?’ আহমদ মসা
বলল। োর কসে ববস্ময়!
হাসল হান্নাহ হাসেরা। বলল, ‘শ্রদ্ধা, ভবি ও ভাসলাবাসা চেসক ভয় ও
সেককো আসস।’
‘ো আসসে পাসর। েুবম চকমন আছ? চোমার আব্বা চকমন আসছন?’
বলল আহমদ মুসা।
‘বেসেস করসলন না, শ্রদ্ধা ও ভাসলাবাসার পাত্র আপবন হসলন বক কসর?’
আহমদ মুসার কোয় কান না বদসয় বলল হান্নাহ হাসেরা।
‘আমাসদর সমাসে চছাটরা বড়সদর শ্রদ্ধা আর ভাসলাবাসা চদয়া স্বাভাববক
বনয়ম।’ বলল আহমদ মুসা।
হান্নাহ হাসেরার ভারী মুসখই হাবস ফুসট উঠল। বলল, ‘আপনাসক ফাাঁসদ
চফসল কার সাধু! সব পেই আপনার োনা। ধেবাদ। এখন বলুন, বক েসে
আমাসক েলব কসরসছন?’
‘েলব কবরবন। একটা সাহা ু োইসে এসসবছ।’ আহমদ মুসা বলল।
‘সাহা ু? আমার কাসছ? োও আবার আপবন?’ বলল হান্নাহ হাসেরা।
োর মুসখ ববস্ময়!
একটু চেসম মুসখ হাবস চটসন বলল, ‘বক সাহা ু কসর চস ভােুবেী হসে
পাবর বলুন?’
‘চর্বভর্ ইয়াহুদরা ববধ্বিংসী চ মারনাস্ত্র দেবর কসরসছ বসল চোমরা
বসলবছসল, চস সম্পসকক বক চোমরা আর বকছু চেসনছ?’ আহমদ মুসার বেোসা।
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ববস্মসয়র চরখা ফুসট উঠল হান্নাহ হাসেরার চোসখ-মুসখ। বলল, ‘না, এ
বুাপার বনসয় চো আর আমরা বেন্তা কবরবন। চকন এ কো বেসেস করসছন?’
‘োসনা চো চর্বভর্ ইয়াহুদরা আমাসদর যবে করার চেষ্টা করসছ।
োসদর হাসের ভয়ানক অস্ত্র আমাসদরই চো আেিংসকর ববষয়! চখাাঁে-খবর চো
আমাসদর বনসেই হসব। চস কারসণই এ বুাপাসর আমাসদর চখাাঁে-খবর বনসে
হসি।’ আহমদ মুসা বলল।
‘বকন্তু আমরা চো আর ঐ বুাপাসর চখাাঁে বনইবন।’ হান্নাহ হাসেরা বলল।
‘চর্বভর্ ইয়াহুদ ববোনী নন আমরা োবন। োর পসয চক এই েসবষণা
কাে করসছ বলসে পার চোমরা?’ আহমদ মুসা বলল। আহমদ মুসার দৃবষ্ট হান্নাহ
হাসেরার ওপর বস্থর বনবদ্ধ।
হান্নাহও আহমদ মুসার বদসক োবকসয়।
হান্নাহ হাসেরা বলসে োইল চ , ববষয়টার অে দূর আমরা োবন না। বকন্তু
আহমদ মুসার চোসখর সামসন বমেুা কোটা েলা প কন্ত এসসও আটসক চেল। োর
মসন হল আহমদ মুসার বমবষ্ট, অেে অন্তসভকদী দৃবষ্ট োর অন্তসরর কোগুসলা চ ন
সব পড়সে পারসছ!
চকান কোই বলল না হান্নাহ হাসেরা।
আহমদ মুসাই আবার মুখ খুলল। বলল, ‘বপ্লে হান্নাহ, কারও যবে
আমরা করসে োই না। আমরা োই, ঐ ভয়িংকর ধ্বিংসাত্মক অস্ত্র শুধু নয়, চকাবট
মানুষসক বাাঁোসে োই সন্ত্রাসীসদর দাসসত্বর হাে চেসক। বপ্লে আমাসদর সাহা ু
কর।’
হান্নাহ হাসেরার মসন পড়ল োর বপোর কাছ চেসক চশানা কো, চর্বভর্
ইয়াহুদরা দ্যবনয়ার সবার অস্ত্র ধ্বিংস কসর দ্যবনয়ার সবাইসক পদানে করসে োয়।
খাসলদ খাকান চো োইসছ োসদরই বাাঁোসে। এমন ভয়িংকর অস্ত্র দেবর করসছ চ
ববোনী আেুর রহমান আবরসয়হ সন্ত্রাসীসদর উসেশ্য সাধসনর েসে, চসই
ববোনীর বনরাপত্তা োর কাসছ বড় হসব চকন? োর নাম চোপন কসর অবশ্যই বঠক
কসরনবন োর আব্বা।
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চসাফায় চহলান বদসয় চসাো হসয় বসল হান্নাহ হাসেরা। বলল, ‘আবম
েটা োবন, চসই ববোনীর নাম আেুর রহমান আবরসয়হ। বেবন...।’
‘বেবন পাবটকসকল সাইসের একেন বরটায়ার্ক প্রসফসর।’ বলল আহমদ
মুসা।
‘োহসল আপবন োসনন োসক?’ হান্নাহ হাসেরা বলল।
‘এটুকুই। বেবন চকাোয় োসকন?’ বেসেস করল আহমদ মুসা।
‘স্যবর। আমার চদ ড় নাম োনা প কন্তই। আর আমার সাসে োর পবরেয়
বসনােসে। আব্বাও বেবন চকাোয় োসকন োসনন না। েসব আমার ধারণা
ববশ্বববদুালয় সূসত্র োনসে পাসরন।’ বলল হান্নাহ হাসেরা।
হান্নাহ’র চশসষর কোগুসলা আহমদ মুসার কাসছ চপ াঁসছবন। চস েখন
ভাববছল অে কো। আসসলই োর বঠকানা এসদর কারও োনার কো নয়। ঐ
ধরসনর ভয়িংকর অস্ত্র ব বন দেবর কসরন, চ খাসন বসস দেবর কসরন, োর অবস্থান
হান্নাহ ও চর্বভর্ হারসেসলর মসো বকছুটা বাইসরর চলাকসদর োনাসনা হসব ো
স্বাভাববক নয়। োছাড়া পাম োসর্কনই বদ র্. আেুর রহমান আবরসয়হর কমকস্থলআবাসস্থল হসয় োসক, োহসল চো বেবন চসখাসন এখন চনই।
ভাবনার মসধু বকছুটা আনমনা হসয় পসড়বছল। হান্নাহ হাসেরার কোর
েবাব চদয়া হয়বন।
হান্নাহই কো বলল আবার, ‘বক ভাবসছন?’
‘ভাববছ ববোনী আেুর রহমান আবরসয়হর কো। বক কসর োনব চস বক
করসছ, কসোটা এবেসয়সছ! েবু খুবশ হলাম হান্নাহ চ , চোমার কাসছ োর নামবট
োনা চেল। বলসে পার, ববোনী আেুর রহমান চকান্ বসনােসের সদস্য বছসলন?’
বলল আহমদ মুসা।
‘স্যবর! আবম োবননা। বঠক আসছ আবম আব্বাসক বেসেস করবছ।’
বসলই হান্নাহ হাসেরা োর চমাবাইসল একটা কল করল।
কো শুরুর আসেই আহমদ মুসা দ্রুে োসক বলল, ‘েুবম একটু বেসেস
করসব, চসখাসন সদস্যসদর চরবেিার রাখা হয় বকনা বকিংবা ারা আসস সবার
চরবেসস্ট্রশন হয় বকনা।’
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‘ধেবাদ’ বসল চমাবাইল কসলর বদসক মসনাস াে বদল।
কো বলল চস োর আব্বার সাসে। চস চকান্ বসনােসের সদস্য,
বসনােসে চরবেিার আসছ বকনা, নাম চরবেবস্ট্র করসে হয় বকনা ইেুাবদ সব
কোই চস বেসেস করল।
কো চশষ কসর, কল অফ কসর বসনােেবটর নাম উসল্লখ কসর বলল,
‘আব্বার সাসে আেুর রহমান আবরসয়হর এই বসনােসে চদখা হসো। আব্বা
বলসলন, বসনােসে চকান চরবেিার রাখা হয়না। চরবেিার বসনােে কাউবেসল।
বসনােে কাউবেলই সদস্যসদর পছন্দ অনুসাসর বসনােে বরাে কসরন।’
‘ধেবাদ। চোমাসক কষ্ট বদলাম।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ধেবাদ বদসয় উঠসে োসিন ো হসব না। আমাসদর চকবন্টসনর
ববকাসলর নাস্তা খুব ভাল।’ বলল হান্নাহ হাসেরা।
‘নাস্তায় আপবত্ত চনই। এর েসে ধেবাদ পাসবন।’ আহমদ মুসা বলল।
হান্নাহ হাসেরা চহসস উঠল। বলল, ‘ধেবাদ সবসেসয় সহে ও সস্তা
চপসমন্ট।’
‘কারণ এটার সবসেসয় চববশ বুবহার হয়। চ মন চরাদ, বৃবষ্ট, বায়ু,
ইেুাবদর চকান মূলু লাসে না। কারণ আল্লাহ এগুসলা সবার েসে অপবরহা ক
কসরসছন।’ আহমদ মুসা বলল।
আল্লাহর প্রবে আপনার খুব ববশ্বাস, না?’ বেোসা হান্নাহ হাসেরার।
‘হ্াাঁ, ব বন সৃবষ্ট কসরসছন, পালন কসরসছন এবিং াাঁর কাসছ আমাসদর
প্রেুাবেকন করসে হসব, োাঁর প্রবে ববশ্বাস অবশ্যই োকসব। চোমার ববশ্বাস চনই?’
বেোসা আহমদ মুসার।
েম্ভীর হল হান্নাহ হাসেরার মুখ। বলল, ঈশ্বর একেন আসছন ববশ্বাস
কবর। বকন্তু বসনােসে আবম াই না। চকান আনুষ্ঠাবনকোও পালন কবর না।
এসসবর মসধু আবম চকান প্রাণ খুসাঁ ে পাই না। ধমক বদ ঈশ্বসরর ইিায় েীবন
েঠসনর েসে হয়, োহসল েীবন েঠসনর বকছু পাই না ধসমক।’
‘চকান ধসমকই পাসব না বা চনই, একো বঠক নয়। চোমার ধসমক এটা বঠক
হসে পাসর।’ আহমদ মুসা বলল।
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‘সব ধমকই চো ধমক। একই ধরসনর। েসব মাবন, আপনাসদর ধসমক বদসন
পাাঁে ওয়াি নামা আসছ। এটা ইউবনক বুবস্থা। এই বুবস্থা আপনাসদর ধমকসক
সবিয় চরসখসছ।’ বলল হান্নাহ হাসেরা।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘হান্নাহ, েুবম আমাসদর ধমকসক আিংবশকভাসব
চদসখসছা। পুসরাটা চদখসল বলসে ইসলাম সবেুই মানুসষর েীবন েঠসনর ধমক!’
হাসল হান্নাহ হাসেরা। বলল, ‘এটা বকন্তু এক ধরসনর ধমক প্রোর।’
‘ভাসলার বদসক র্াকা সব সময়ই ভাসলা কাে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘োর মাসন ভাসলার বদসক াওয়া সব সময়ই ভাসলা। অেক ভাসলার বদসক
আমাসক চ সে হসব। োর মাসন আপবন আমাসক ‘প্রসরােনা’ বদসিন ধমকান্তবরে
হওয়ার েসে।’ বলল হান্নাহ হাসেরা। োর মুসখ হাবস।
‘ভাসলা’র বদসক চ সে বলাসক ‘প্রসরােনা’ বসল না, ‘চপ্ররণা’ বসল।’
আহমদ মুসা বলল।
নাস্তা এসস চেল চটববসল।
‘চমসন বনলাম ‘চপ্ররণা’ বদসয়সছন। এখন চপ্ররণা কাসে লােসল হয়।
আসুন শুরু কবর। খাবার ঠাণ্ডা হসয় াসব।’ কো বলার সাসে সাসেই হান্নাহ হাসেরা
আহমদ মুসার চপ্লসট মাসছর েরম কাটসলট েুসল বদল।
‘চপ্ররনা’ কাসে লাো, না লাো বনভকর কসর গ্রহণকারীর আন্তবরকোর
ওপর।’ বসল আহমদ মুসা কাাঁটা োমে হাসে েুসল বনল।
‘বঠক আসছ বলটা আমার চকাসটকই োক। েসব চপ্ররণাদাোসক বসলর
চখাাঁে-খবর বনসে হসব।
‘বকন্তু এটা শেক হওয়া উবেে নয়।’ আহমদ মুসা বলল।
হান্নাহ হাসেরা হাসল। বলল, ‘েোস্তু।’
বসল হান্নাহ হাসেরাও কাাঁটা োমে হাসে বনল।

মুখ ববষণ্ণ আেুর রহমান আবরসয়হর।
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োর অবফস রুসমর পাসশই বসার ঘসর একটা চসাফায় ো এবলসয় বসস
আসছ চস।
বলবছল চর্বভর্ ইয়াহুদ, ‘ঈশ্বরসক ধেবাদ, র্. আবরসয়হ। আপবন
সসন্দহ বঠকই কসরবছসলন। আপবন বঠক সমসয় সসর আসার বসদ্ধান্ত না বনসে
পারসল সবকনাশ হসয় চ ে!’
‘সবকনাশ হসয়সছ বকনা চক বলসে পাসর?’ চসাফায় চসাো হসয় বসল র্.
আবদ্যর রহমান আবরসয়হ।
‘োর মাসন?’ বলল চর্বভর্ ইয়াহুদ। চসও চসাফায় চসাো হসয় বসসসছ।
‘োড়াহুড়া কসর আমাসদর চসখান চেসক আসসে হসয়সছ। প্রসয়ােনীয়
সব আমরা সবরসয় এসনবছ বসট, বকন্তু অপ্রসয়ােনীয় বকছু চসখাসন পসড় আসছ এবিং
আমাসদর FSDD-এর স্থাপনার বেহ্ন চসখাসন রসয়সছ া চেসক এর বর্োইন
সম্পসকক একটা ধারনা হসে পাসর। চেমবনভাসব অপ্রসয়ােনীয় বেবনসসর মসধু
এমন বকছু োকসে পাসর া চেসক চকান েসবষণার প্রকার-প্রকৃবে সম্পসকক োনা
চ সে পাসর।’ বলল র্. আবরসয়হ।
‘আপনার কো বঠক। একটা ধারণা োরা চপসে পাসর। েসব চস ধারণা
িারা োরা অবশ্যই আমাসদর FSDD সম্পসকক চকান বকছুই আাঁে করসে পারসব না
বসলই আবম মসন কবর। বকন্তু আবম ভাববছ বাবড়টার বঠকানা োরা বকভাসব চপল?
বিেীয়ে বাবড়টার চলাকসদর কারও সম্পসকক োরা বকছু োনসে চপসরসছ বকনা,
ববসশষ কসর আপনার নাম?’ চর্বভর্ ইয়াহুদ বলল।
‘ো পারসব না। বাবড়টা চরবেবস্ট্র করা আসছ পদােক ববোসনর
েসবষণাকারী একটা এনবেও’র নাসম। এনবেওটা আমার নাম বুবহার
কসরবছল। বকন্তু এ িারা বাবড়টা আমার ো প্রমাবণে হসব না। কারণ
চরবেসস্ট্রশসনর পরবেকী চরকসর্ক আমার নাম চনই।’ বলল র্. আবরসয়হ।
‘ঈশ্বরসক ধেবাদ চ , শুরু চেসকই আমরা এেটা সেকক বছলাম। বকন্তু
এখন আমাসদর সেকক হসে হসব। এক এক কসর আমরা চপছসন হসট এই চশষ
অবস্থাসন এসস দাাঁবড়সয়বছ। আমাসদর লযু অবেকে না হওয়া প কন্ত এই অবস্থানসক
আমাসদর রযা করসে হসব।’ র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ বলল।
বসফরাসস ববসফারণ

84

‘বকন্তু বকভাসব চসটা আমরা পারব? পাম বি োসর্কসনর ঘাাঁবটটাসক আমরা
সবসেসয় বনরাপদ মসন কসরবছলাম। বকন্তু চসটাও চো ওসদর নেসর পসড় চেল।’
বলল র্. আবরসয়হ।
‘বনশ্চসয়ই অসাধু সাধন কসরসছ খাসলদ খাকান নাসমর শয়োন আহমদ
মুসা। চস ইস্তাম্বুসল আসার পর চেসকই আমাসদর বপছু হটা শুরু হসয়সছ। োর মসো
বড় শয়োন আর চনই। োসক পে চেসক সরাসে না পারসল আমাসদর লসযু
চপ াঁছা সম্ভব হসবনা।’ বলল র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ।
‘বকন্তু বকভাসব? চেষ্টা চো কম হয়বন!’ র্. আবরসয়হ বলল।
র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ ভাববছল। সিংসে সিংসেই চস র্. আবরসয়হর কোর
েবাব বদল না।
একটু চভসব চর্বভর্ ইয়াহুদ বলল, ‘োসক পে চেসক সরাবার আমরা
চকান চেষ্টাই বাবক রাবখবন। হেুাই োসক আমাসদর পে চেসক সরাবার একমাত্র
পে। চস চেষ্টা অেীসে বহুবার করা হসয়সছ, এবারও কসয়কবার করা হসয়সছ। বকন্তু
োর চযসত্র চকান চেষ্টাই সফল হয়বন।’ একটু োমল র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ।
‘োহসল?’ বলল র্. আবরসয়হ।
‘আবম একটা নেুন বেন্তা কসরবছ। আমাসদর কমকী স্মােকা চপ্রবসসর্ন্ট
হাউসে আমাসদর অেুন্ত ববশ্বাসী একেন চলাকসক অসনকবদন আসে চসট
কসরসছ। স্মােকা আমাসক েেকাল োবনসয়সছ, িােবমটার চসট করসে বেসয়
চপ্রাসটাকল পসদ বনসয়াে করা আমাসদর চলাক ধরা পড়ার পর ববপ কসয়র মসধু
আমরা পসড়বছলাম, চসটা কাবটসয় ওঠা চেসছ। চপ্রবসসর্সন্টর বুবস্থাপনা ববভাসে
চলাক োকায় খাদু দেবর ববভাসে দ্য’েন চলাক চঢাকাসনা চেসছ। এরা দ্য’েন আসে
ইস্তাম্বুল চসনা েুাবরসসনর কুবকিং-এ কাে করে। সুেরািং অসুববধা হয়বন।’
োমল আবার চর্বভর্ ইয়াহুদ।
‘এখন বক করসে োন?’ বেোসা র্. আবরসয়হর।
‘এবার বড় ঘটনা ঘটাসে োই। স্বয়িং চপ্রবসসর্ন্টসক বকর্োপ করসবা
এবার আমরা। একমাত্র োাঁসক বকর্োপ করসলই আহমদ মুসাসক আমাসদর
হাসে েুসল বদসে বা ববহোর করসে বাধু করা াসব। োসক হাসে চপসল বা
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ববহষ্কার করসে পারসল ওসদর চসার্ক-এর ফমুকলা উদ্ধার ও ববোনীসদর হাসে
পাওয়াও সহে হসয় াসব।’ বলল চর্বভর্ ইয়াহুদ।
‘বকন্তু চপ্রবসসর্ন্টসক বকর্োপ করা বক সম্ভব হসব? সফল হসল োর ফল
হসব অকল্পনীয়, বকন্তু বুােক হসল োর কুফলও হসে পাসর...।’
র্. আবরসয়হর কোর মাঝখাসন বাধা বদসয় বলল, ‘স্যার, খারাপ বকছু
ভাবার দরকার চনই। এছাড়া আমাসদর হাসে আর চকান ববকল্প চনই। চদয়াসল
আমাসদর বপঠ চঠসক চেসছ। আমাসদর ববেয়ী হসেই হসব। আর...।’
চমাবাইল চবসে উঠল চর্বভর্ ইয়াহুসদর। কো োবমসয় চমাবাইল েুসল
বনল।
‘হ্াাঁ, ওসয়লকাম স্মােকা। বল।’ বসল স্মােকার সাসে কো বলসে শুরু করল
চর্বভর্ ইয়াহুদ। কো বলসে বলসে আনসন্দ উজ্জ্বল হসয় উঠল র্. চর্বভর্
ইয়াহুসদর মুখ।
স্মােকাসক ‘ধেবাদ’ বদসয় কো চশষ কসরই চর্বভর্ ইয়াহুদ বফসর োকাল
র্. আবরসয়হর বদসক। বলল, ‘একটা সুখবর র্. আবরসয়হ। আমার বেন্তার সাসে
এই সুখবরটা পবরপুরক। স্মােকা োনাল, চপ্রবসসর্ন্ট ইস্তাম্বুসল োকার চ সময়
বনধকাবরে বছল, োর আসেই বেবন আিংকারা েসল াসিন। োাঁর অবফস ও
পাসসকানাল িাসফর অগ্রবেকী দল ইবেমসধুই আিংকারা েসল চেসছ। দ্য’একবদসনর
মসধু বেবন েসল াসবন। একটা বমবনমাম িাফ বনসয় বেবন আসছন।’
োমল র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ।
‘ঈশ্বরসক ধেবাদ। আপবন চ সুস াে োবিসলন, মসন হয় ঈশ্বর চস
সুস াে আপনাসক বদসয়সছন। এখন চদখুন সুস াে বকভাসব কাসে লাোসবন।’
বলল ববোনী র্. আবরসয়হ।
‘চসেসে আরও েেু আমাসদর দরকার। আমাসদর চবন োবলব বেদন
চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর বুবস্থাপনা ববভাসে এবিং আরও দ্য’েন কুবকিং ববভাসে
োকসলও োসদর চটবলসফান-সমাবাইল বুবহার করসে না পারা এবিং প্রাসাসদর
বাইসর চবরুসে বববধ-বনসষধ োকার কারসণ োসদর কাছ চেসক এ বুাপাসর
সহস াবেো পাওয়া কবঠন। েসব স্মােকা চেষ্টা কসর চবন োবলব বেদসনর সাসে
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চ াোস াে করসে। োছাড়া চস খবরটা চেসনসছ ইউবনভাবসকবট অব চটকসনালবের
বশযকসদর কাছ চেসক। বশযকরা বেসয়বছসলন চপ্রবসসর্সন্টর সাসে চদখা করসে
ববশ্বববদুালসয়র একটা চপ্রাগ্রাসম বনসয় আসার েসে।’
োমল র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ।
‘চপ্রবসসর্ন্ট বক োসদর দাওয়াে গ্রহন কসরসছন? গ্রহন করসল খুব ভাল
হয়।’ বলল র্. আবরসয়হ।
‘চকন বলসছন এ কো?’ র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ বলল।
‘চপ্রবসসর্ন্ট দাওয়াে কবুল করসল বশযকসদর সাসে োাঁর আরও
চ াোস াে হসব। স্মােকা এই সুস াে বনসে পারসব। আবম চসই কোই বলবছলাম।’
বলল র্. আবরসয়হ।
‘বঠক বসলসছন র্. আবরসয়হ। চপ্রবসসর্ন্ট দাওয়াে গ্রহন কসরসছন। স্মােকা
বনশ্চয় এ সুস াে গ্রহন করসে পারসব।’ র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ বলল।
‘স্মােকা কেটা পারসব, চসটাই বেন্তার কো।’ বলল র্. আবরসয়হ।
‘চসটা বেন্তার কো বসট, েসব স্মােকা বশযক বহসসসব খুব পবরবেে। োর
ওপর ইউবনভাবসকবট অব চটকসনালবেসে বনউবক্লয়ার ববষসয়র ওপর স্মােকা একটা
চকাসক করসছ। চসই সূসত্রও স্মােকা বশযকসদর সাসে পবরবেে এবিং োসদর সাসে
বুাপক ওঠাবসা আসছ।’ র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ বলল।
‘ঈশ্বরসক ধেবাদ। সেুই স্মােকা বড় একটা সুস াে কসর বদসে চপসরসছ।
ঈশ্বর আমাসদর সাহা ু করুন!’
বসলই হােঘবড়র বদসক োবকসয় ববোনী র্. আবরসয়হ উসঠ দাাঁড়াল।
বলল, চদবর হসয় চেসছ। ওরা লুাসব বসস আসছ। াই।’
র্. চর্বভর্ ইয়াহুদও উসঠ দাাঁড়াল। বলল, ‘বম. আবরসয়হ, ওসদর চসার্কএর পাওয়াসরর পবরমাপ করাটা বক সম্ভব হসয়সছ? আমাসদর ‘র্াবল বর্’ ওসদর
‘চসার্ক’-এর বর্সফে ভািসে না পারসল আমাসদর সব প্লান-পবরকল্পনাই চো
মাসঠ মারা াসব!’
‘হ্াাঁ, বম. চর্বভর্ ইয়াহুদ, ওসদর ‘চসার্ক’-এর বর্সফে পাওয়ার চ এে
উাঁেু মাসনর ো আবম ভাবসেই পাবরবন। আমাসদর চর্মন ‘র্াবল বর্’ চ ৯০ ভাে
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অিংশ সরাসবর ‘চসার্ক’-এর মুসখামুবখ হসয়বছল োর সবটাসকই ‘চসার্ক’ ভয়িংকর
ব্ল্ুাক চহাসলর মসো শুধু বেসলই চফসলবন, আমাসদর অুাটাবকিং চফাটন
পাবটকসকলগুসলাসক রূপান্তবরে কসর োর সহস ােী বাবনসয় চফসলসছ। চসার্ক-এর
আওোর বাইসর োকা মাত্র দশ ভাে র্াবল বর্ বেসয় ওসদর চন বাবহনীর একটা
অস্ত্র বর্সপাসক ধ্বিংস কসর বদসয়সছ। এ ধ্বিংসটুকুই আমাসদর প্রেম আনুষ্ঠাবনক
আিমণ বমশসনর ফল।
োমল র্. আবরসয়হ মুহূসেকর েসে। পর মুহূসেকই আবার মুখ খুসলবছল
কো শুরুর েসে। বকন্তু োর আসেই র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ বসল উঠল, ‘আপনার
সহস ােী ববোনী আইোসনর কাসছ এ ভয়িংকর খবর আবম শুসনবছ বম. আবরসয়হ।
বকন্তু, ‘চসার্ক’-এর ব্ল্ুাক চহাসলর মসো এমন ভয়িংকর গ্রুাবভসটশনাল যমোর
কো বেবন বসলনবন। ‘চসার্ক’-এর পাওয়ার বক সবেুই এেটা ভয়িংকর?’
োমল র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ। োর মুখ উসিে-আেিংসক ভরা।
র্. আবরসয়হর মুখ ভয়ানক ববমষক। চসাফায় আবার চস বসস পড়ল। মসন
হসলা চ ন আছসড় পড়ল োর চদহটা চসাফার ওপর। বলল, ‘ববস্ময় আমাসদর
হেবাক কসর বদসয়সছ! সসবকাচ্চ শবির আসলাক পাবটকসকল োরাও বুবহার
কসরসছ, আমরাও বুবহার কসরবছ। বকন্তু চসই পাবটকসকল শবিসক অেটা মাবল্টপ্লাট
করল বক বদসয়, বকভাসব? অসল বকক এই গ্রুাবভসটশনাল পুল (সে ম্বক আকষকণ
শবি) এসলা বক কসর োসদর পাবটকসকসল? এই শবি বসলই চসার্ক চ চকান েলন্ত
মরনাস্ত্র বন্দী কসর ধ্বিংস করসে পাসর। আমার মসন হয় আেসকর বদসন এটাই
ববোসনর সবসেসয় বড় ববস্ময়!’
‘আপনারা ববষয়টার পরীযা ও পবরমাসপ কেটা এসোসে চপসরসছন?’
বেোসা র্. চর্বভর্ ইয়াহুসদর।
ওটা দীঘক পরীযা-বনরীযার বুাপার। ওটার ওপর চকান বসিান্ত আটসক
রাখা বঠক হসব না। এখন আমাসদর হাসে চ অস্ত্র আসছ োসকই কাসে লাোসে
হসব। চসার্ক-এর প্রবেরযা সব বকছুসক বা চোটা চদশসক রযা করসে পাসর না।
আমাসদরসক এই সুস াে বনসে হসব। আমাসদর শবি চছাট নয়। একবদসনই
আমরা এসদর অস্ত্রাোর, বশল্প-কারখানা, পবরবহন বুবস্থা ইেুাবদ ধ্বিংস কসর
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চদশসক ববরান ভূবমসে পবরণে কসর বদসে পাবর। ওসদর বষ্টল চেসমর আকাশেুবম্ব
বববেিংগুসলা চোসখর পলসক ধ্বিংস হসয় াসব। আবম মসন কবর এরপর োরা
আমাসদর পাসয় পসড় আমাসদর দাবব চমসন চনসব।’
োমল র্. আবরসয়হ।
ওটা আমাসদর সবকসশষ বসিান্ত। ওবদসক এখন াওয়া াসি না। কারণ
সকল প্রকার আন্তেকাবেক োনাোবন ও প্রবেবিয়া আমাসদর এখন এবড়সয় েলসে
হসব। আমাসদর সব পবরকল্পনা চফল করসল চশষ বসিান্ত আমাসদর বনসে হসব,
েখন পবশ্চসমর সাসে আমাসদর ‘বেভ এন্র্ চটক’- এর ভাোভাবেসে চ সে হসব।
এসে আমাসদর মসনাপবল োকসব না এবিং আসল লযুও আমরা অেকন করসে
পারসবা না। সুেরািং আমাসদরসক অে উপাসয় লযু অেকসন সবকাত্মক চেষ্টা
োলাসে হসব। আমরা চ পবরকল্পনা বনসয়বছ, চসটা সফল হসব বসল আবম মসন
কবর।’ বলল র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ।
‘ঈশ্বর আমাসদরসক সাহা ু করুন!’ বসল আবার উসঠ দাাঁড়াল র্.
আবরসয়হ। োর চোসখ আশার আসলা।
র্. আবরসয়হ ও র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ দ্য’েসনই চববরসয় এসলা ঘর চেসক।
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৫
নানা বেন্তা বকলববল করসছ আহমদ মুসার মাোয়। আইআরবটর
ইনবিবটউট অব বরসােক এন্র্ চটকসনালবে’র ওপর ওসদর আিমণ বুেক হসয়সছ,
বকন্তু ওসদর আিমসণর শবি চ কে ভয়ানক ো প্রমাবণে হসয়সছ চন বাবহনীর
অস্ত্র ‘বর্সপা’র ওপর ওসদর আিমসণর প্রকৃবে চদসখ। এ এক ধরসনর চভ বেক
ধ্বিংসলীলা। আিমণসক চকউ চদখসব না, বুঝসব না, বকন্তু চোসখর পলসক
আস্ত্রাোর, কলকারখানা হাওয়ায় বমবলসয় াসব। আমাসদর ‘চসার্ক’-এর প্রসটকশন
আমসব্রলা ছাড়া এই বনরব ধ্বিংসলীলা চরাধ করার আর চকান উপায় চনই। বকন্তু
‘চসার্ক’-এর এই প্রবেরযা বুবস্থা কেটা চদয়া াসব, কে কে োয়োয় চদয়া
াসব? ধ্বিংসসর এই দদেু আসে বাড়সে বদসল চোটা দ্যবনয়ার বক হসব! সকসলর
বনরাপত্তার একমাত্র উপায় র্. আবরসয়হ এবিং োর অস্ত্র ও েসবষণাসক ধ্বিংস করা।
এই কাে দ্রুেই হসে হসব। বকন্তু আবরসয়হসক পাওয়া াসব চকাোয়? চস বক
ইস্তাম্বুসলই আসছ, না বাইসর চকাোও পাবলসয়সছ? ববশাল োর লটবহরসক এে
োড়াোবড় বাইসর চনয়া সম্ভব নয়। এটা বনবশ্চে চ , োরা ইস্তাম্বুসলই আসছ।
োছাড়া ‘চসার্ক’-এর বুাপারটার চকান চহস্তসনস্ত না কসর োরা দূসর সরসব না।
‘চসার্ক’চকই এখন োসদর একমাত্র ভয়। চরাসমলী দ্যসেক ‘আইআরবট’র ওপর
আিমণ কসর োরা বুসঝসছ ‘চসার্ক’-এর কাসছ োসদর অস্ত্র অেল। সুেরািং ‘চসার্ক’
এখন োসদর পসের একমাত্র বাধা, একমাত্র শত্রু। এ শত্রুসক চরসখ োরা চকাোও
াসব না। আমরা চ মন এখন র্. আবরসয়হ-সর্বভর্সদর অস্ত্র ধ্বিংস করাসকই প্রধান
কাে ভাববছ, চেমবন ওরাও ‘চসার্ক’-এর ফমুকলা হাে করা এবিং আমাসদর
আইআরবট ধ্বিংস কসর ‘চসার্ক’চক চশষ কসর চদয়াসকই বনশ্চয় সবসেসয় বড় ববষয়
ভাবসছ। সামসন একটা ভয়িংকর লড়াই। লড়াইসয়র েুাসলঞ্জ োসদর মসো
আমরাও গ্রহণ কসরবছ। বকন্তু সমস্যা হসলা, ওরা আমাসদর সব োসন, বকন্তু ওসদর
আমরা কসয়কটা নাম ছাড়া বকছুই োবন না। ওসদর ঘাাঁবটর সন্ধান করসে না পারসল
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আমরা ওসদর ওপর আঘাে করসে পারবছ না। র্. আবরসয়হর নাম চপলাম। এখন
সবসেসয় বড় দরকার ওসদর ঘাাঁবটর সন্ধান পাওয়া।
আহমদ মুসার হাে দ্য’বট োবড়র বিয়াবরিং হুইসল বঠকভাসব োকসলও
এবিং োর দ্যই চোসখর দৃবষ্ট বঠকভাসব কাে করসলও এই সব বেন্তায় বকছুটা
আনমনা হসয় পসড়বছল।
বকন্তু চেনাসরল চমাস্তফার অবফস িস কসর চ সেই চস সবম্বে বফসর চপল
সম্ভবে চেসটর চসবন্ির লম্বা স্যালুট চদসখই।
োবড় চপছসন বনসয় চেট বদসয় চেনাসরল চমাস্তফার অবফসস প্রসবশ করল।
োবড় বারান্দায় দাাঁবড়সয় বছল চেনাসরল চমাস্তফা। আহমদ মুসা োবড়
চেসক নামসেই বলল, ‘বক বুাপার বম. খাসলদ খাকান, আপবনও এমন
আপনসভালা হসয় পসড়ন? চবমালুম অবফস পার হসয় াবার মসো এেটা?’
হাসল আহমদ মুসা। র্ান হাসের বুােটা বাম হাসে বনসয় চেনাসরল
চমাস্তফার সাসে হান্র্সশক কসর বলল, ‘মাোয় এখন একটাই বেন্তা র্. চর্বভর্সদর
নেুন বঠকানা চকাোয়?’
েম্ভীর হসলা চেনাসরল চমাস্তফার মুখ। বলল, ‘হ্াাঁ, এটাই চো এখনকার
সবসেসয় বড় বেন্তা। বকন্তু বকছু সুরাহা হসলা বম. খাসলদ?’
দ্য’েসনই োবড় বারান্দা চেসক বারান্দার ধাপ চভসি অবফসসর বদসক
উঠবছল। আসলা চকান বদসকই চদখা াসি না। এলাম একটা ববষয় আসলােনার
েসে।’
অবফসস ঢুসক আহমদ মুসাসক চেয়াসর ববসসয় বনসের আসসন বেসয়
বসল। বলল, ‘বলুন বম. খাসলদ খাকান। আমরা বক করব?’
আহমদ মুসা মুখ খুসলবছল কো বলার েসে। োর চমাবাইল চবসে
উঠল।
চমাবাইল-স্ক্রীসন নামটা চদসখই আহমদ মুসা চমাবাইল মুসখর কাসছ েুসল
বনসয় বলল, ‘আসসালামু আলাইকুম, চোসসফাইন, সব বঠক-ঠাক চো! ভাসলা
আছ চো!’
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‘ওয়া আলাইকুম সালাম। আমরা ভাসলা আবছ। একটা েরুবর বুাপাসর
চটবলসফান কসরবছ। চেবন বেফা এইমাত্র চটবলসফান কসরবছল। চপ্রবসসর্ন্ট
প্রাসাসদ বকছু ঘটসে াসি বসল চস োবনসয়সছ।’ ওপার চেসক বলল
চোসসফাইন।
‘বক ঘটসে াসি? চকন বেবন বলসলন? বক োনসে চপসরসছন বেবন? এ
সম্পসকক বেবন বকছু বসলসছন?’ আহমদ মুসার বেোসা।
‘একেন বশবযকা োর ববশ্বববদুালসয় একটা চকাসক কসরন। োর
কোবােকায় বেবন ববষয়টা আাঁে কসরসছন। োসদর ববশ্বববদুালসয় বক একটা
অনুষ্ঠান হসব! চপ্রবসসর্ন্টসক চসখাসন চনয়া হসব। চসই সূসত্র বশযক প্রবেবনবধদল
চপ্রবসসর্ন্ট ভবসন কসয়কবার চেসছন। চকাসক করসে আসা বশবযকা বশযক
প্রবেবনবধ দসলর সাসে চ সব কো বসলসছন এবিং চ বেবঠটা বেবন বদসয়সছন ো
চেসকই োর সসন্দহ হসয়সছ।’ বলল চোসসফাইন।
‘চেমন দ্য’একটা কো বক বেবন োবনসয়সছন, বেবঠটা বক বছল?’ আহমদ
মুসা বেসেস করল।
‘হ্াাঁ, বেবঠটা চেবফ বেনাসকই বদসয়বছল চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর চবন োবলব
বেদন নাসমর একেন প্রশাসবনক কমককেকাসক চদয়ার েসে। োসক বলা হসয়বছল,
কার পাবককিং-এ োসদর স্বােে োনাসে আসা চপ্রাসটাকল অবফসাসরর পাসশই
চলাকবট োকসব। োর শাসটকর চনম-বুান্র্–এ ‘চবন োবলব’ চলখা োকসব।
হ্ান্র্সশক করার সময় োসকই বেবঠটা বদসয় বদসে হসব। চেবফ বেনা বলল, চস
োনে চ , চপ্রবসসর্ন্ট হাউসের প্রশাসবনক কমককেকাসদর একেন ‘বি বেসরা’র
বসল একটা সসন্দহ রসয়সছ। চবন োবলব বেদন নাসমর ‘বেদন’ শে চদসখ োাঁর
সসন্দহ হয়। এ নামবট বহব্রু। োওরাসের একেন বীর চ াদ্ধার নাম এটা। এই
সসন্দহ চেসকই বেবঠটা চস পসড়। বেবঠর বিবুসক োর রহস্যপূণক মসন হয়।
বেবঠসে চলখা বছল:
‘চবন োবলব বেদন,
চোমার চর্বভরা, বপো, দ্য’োর বদসনর মসধু েসল
াসিন েুবম োন। াওয়ার আসে একটা বুঝাপড়া হওয়া
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দরকার। ঘুম হসল চস ভাসলা োসক। চর্ব্রা, চোমার চবান,
আসসছ। ইবলরাে বুাপাসর চোমাসক সাবধান কসর বদবি।
চোমার অুাবন্টএসএম বসমশন।’
কো চশষ করল চোসসফাইন।
‘বেবঠটা বক উবন চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর চবন োবলবসক বদসয়সছন?’
বেোসা আহমদ মুসার।
‘বদসয়সছ। না বদসল চো বেবন সসন্দহ কসরসছ, এটা ধরা পসড় চ ে।
বেবঠবট কবপ কসর বনসয়বছল চস।’
‘বেবঠ চেসক বক সসন্দহ কসরবছসলন বেবন?’ বলল আহমদ মুসা।
‘বেবন বসলসছন, ‘চর্বভরা’ বলসে চপ্রবসসর্ন্টসক বুঝাসনা হসয়সছ।
‘বপো’ শে ‘চর্বভরা’র পসর বসায় ওর চকান অেক চনই। চপ্রবসসর্ন্টসক বনসয়ই
বকছু ঘটসে াসি বসল বেবন মসন কসরন। ‘চর্বভরা’ শসের মসো ‘চর্ব্রা’
শসেরও বভন্ন অেক আসছ।’ চোসসফাইন বলল।
মুহূসেকর েসে ভাবল আহমদ মুসা। মসনর পাোয় চোঁসে াওয়া বেবঠর
কোগুসলার ওপর একবার নের বুলাল চস। বলল, ‘ধেবাদ চোসসফাইন।
আমার মসন হয় ‘ইবলরাে’ শসেরও ববসশষ অেক আসছ। চোমার বান্ধবী ‘চেবফ
বেনা’চকও ধেবাদ। োাঁর বলা আর চকান কো আসছ চোসসফাইন?’
‘আমার বুবঝ চকান কো চনই? চেবফর কোই শুধু শুনসে োি চ !’
হাবস োপসে োপসে কোটা বলল চোসসফাইন, বুঝল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসার মুসখও হাবস ফুসট উঠল। বলল, ‘আবম চোসসফাইসনর
কো শুসনবছ, চেবফর নয়।’
‘বকন্তু আবম চো চেবফ’র কো বলবছ।’ চোসসফাইন বলল।
‘বকন্তু মধুর কেটা চোসসফাইসনর, ভাষাও চোসসফাইসনর, ববষসয়র
কো বাদ দাও।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ াক, প্রশিংসার দরকার চনই। চোমার প্রসশ্নর েবাব বদবি। বকন্তু েুবম
এখন চকাোয়?’ বলল চোসসফাইন।
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‘চেনাসরল চমাস্তফার অবফসস।’ আহমদ মুসা বলল।
‘কয়টা বাসে এখন?’ চোসসফাইসনর বেোসা।
ঘবড়র বদসক না োবকসয়ই আহমদ মুসা বলল, ‘আেসক বকন্তু বঠকই
লাসি আসব। শেক হসলা চোমার চদয়া ইনফরসমশন খুবই গুরুত্বপূণক, এ সম্পবককে
েরুবর বকছুসে েবড়সয় না পড়সল বঠকই আমাসক লাসির চটববসল পাসব।’ হাসসে
হাসসে বলল আহমদ মুসা।
ওপার চেসক উত্তর আসসে একটু চদবর হসলা। মূহূেক পসরই চশানা চেল
চোসসফাইসনর কেস্বর। বলল, ‘লাসির কো বসলা না, আসসে পারসব না।
অনুসরাধ, লািটা বঠক সমসয় চখসয় বনও। আর বর্নার চেসক বকন্তু ছুবট চনই, মসন
চরখ।’
‘বনয়ন্ত্রসণর রবশটা চো এমন কসর টানা চদসখ? নেুন মসন হসি।’ বলল
আহমদ মুসা। োর মুসখ হাবস।
‘চকন, বয়স বাড়ার সাসে সাসে স্বােক বুবি বাড়সব না?’ বলল
চোসসফাইন। োর কে েম্ভীর।
‘চোমার স্বােক বেন্তা কে আসছ আবম ো োবন। বল চো বুাপার বক?’
‘বলব না, েুবম বর্নাসর এসসা।’ চোসসফাইন বলল ওপার চেসক।
েম্ভীর হসলা আহমদ মুসা। বলল, ‘চোসসফাইন, এেটা সময় আমাসক
অশাবন্তসে রাখসে পারসব েুবম?’
চোসসফাইসনর উত্তর এসলা একটু চদবরসে। বলল, ‘েুবম এখন
ুিসযসত্র। আসবেসক এেটা প্রশ্রয় চদওয়া বঠক হসি না। আবম...।’
চোসসফাইসনর কোর মাঝখাসনই আহমদ মুসা বলল, ‘এসক আসবে
বসলা না চোসসফাইন। এ আত্মা ও অবস্তসত্বর আকুবে।’
‘স্যবর! আমার এ কোর অেক- প্রবে পদসযসপ চোমাসক স্বাভাববক,
সসেেন ও সাবধান োকসে হসব। েুবম এমন একটা পসে, চ খাসন েীবন ও মৃেুু
এক সাসে...।’
আসবসে রুি হসয় চেল চোসসফাইসনর েলা। কো আটসক চেল োর।
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বকন্তু সিংসে সিংসেই চস বনসেসক সামসল বনসয় েলাটাসক স্বাভাববক করার
চেষ্টা কসর বলল, ‘আেসকর বদনটা চকান্ বদন বলে?’
‘আে...?’ হঠাৎ সসেেন হসয় স্মৃবের সন্ধাসন লােল আহমদ মুসা।
বকছুটা ববব্রে হসয় উঠল চস।
চোসসফাইনই আহমদ মুসাসক উদ্ধার করসে এবেসয় এসলা। বলল,
‘কসয়ক বছর আসের এক সুন্দর অপরাহ্ন, পুাবরসসর এক মসবেদ...।’
‘স্যবর, আর বসলা না চোসসফাইন। এবদন চো চভালার নয়। ভুবলবন চো
এর আসে। আে ভুললাম বক কসর এই বপ্রয় বদনটাসক! চোমার চটববসল চমসহদীর
রিংটা চদসখও আমার মসন পড়া উবেে বছল। ধেবাদ চোমাসক। আবম আসবছ।’
‘আবার েুবম আসবেসক বড় করছ। না, েুবম আসসব না এখন। চোমার
সামসন চ কাে ো আমাসদর বুাবিেে স্বাসেকর চেসয় অসনক বড়। সকাসল
চোমাসক ববলবন োর কারণও এটাই। আবম বর্নাসর চোমার অসপযা করসবা।’
বলল চোসসফাইন।
‘ধেবাদ চোসসফাইন। সবেুই সািংঘাবেক চোলকধাাঁধায় পসড়বছ।
সমাধানটা চদখা াসি খুব কাসছ, বকন্তু চকান পে আমরা পাবি না। োহসল
এখনকার মে এটুকুই।’ আহমদ মুসা বলল।
‘অসমসয় চোমার অসনকটা সময় বনসয়বছ। দ্যিঃবখে। চখাদা হাসফে!
আসসালামু আলাইকুম।’ বলল চোসসফাইন।
‘বকন্তু আবম আনবন্দে হসয়বছ। ওয়া আলাইকুম সালাম।’
আহমদ মুসা কল অফ করসেই উৎকবেে চেনাসরল চমাস্তফা বলল,
‘স্যবর বম. খাসলদ খাকান, মুার্ামসক কষ্ট বদসবন না। আমাসদর অপরাধী করসবন
না।’
একটু োমল। বলল আবার সিংসে সিংসেই, ‘বম. খাসলদ খাকান, মুার্াম
বক েেু বদসলন। চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাদ, বেবঠ, সসন্দহ ইেুাবদ সব কো শুনলাম।
বকছুই বুঝলাম না।’ চেনাসরল চমাস্তফার চোসখ-মুসখ এবার স্পষ্ট উসিে।
‘গুরুের বকছু েেু বদসয়সছ। চপ্রবসসর্ন্ট হাউসের একেন কমককেকার
কাসছ একটা বেবঠ পাঠাসনা হসয়সছ। বেবঠটা রহস্যপূণক।’ আহমদ মুসা বলল।
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‘বেবঠসে বক বছল চসটা বক োনা চেসছ?’ দ্রুে কসন্ঠ বলল, চেনাসরল
চমাস্তফা।
‘বেবঠটা চছাট। আমাসক বসলসছ। বলখুন, আবম বলবছ।’
‘ধেবাদ’ বসল চেনাসরল চমাস্তফা একটা চনাট পুার্ চটসন বনল।
আহমদ মুসা বলসল বলসখ চফলল চেনাসরল চমাস্তফা।
চলখার পর বলল, ‘হ্াাঁ, বম. খাসলদ খাকান, চবন োবলব বেদনসক আবমও
বেনসে পারবছ। চস চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর প্রশাসন ববভাসের কমকোরী বুবস্থাপনা
শাখার একেন কমককেকা।’
‘চস বক ইহুবদ?’ বেোসা আহমদ মুসার।
প্রশ্ন শুসন বববস্মে চোসখ োকাল চেনাসরল চমাস্তফা আহমদ মুসার বদসক।
বলল, ‘না চো, চস ইহুবদ নয় চো!’
‘বকন্তু োর নাসমর ‘বেদন’ শেটা বহব্রু, ইহুবদরাই শুধু বুবহার কসর
োসক।’ বলল আহমদ মুসা।
‘চকান অেক আসছ এ শসের?’
‘োওরাসে উবল্লবখে একেন চ াদ্ধার নাম এটা।’ বলল আহমদ মুসা।
ববস্ময় ববমূঢ় চোসখ বকছুযণ চেসয় োকল চেনাসরল চমাস্তফা। একটু পর
বলল, ‘অেে চস বসলবছল বসবরয়ার এক গ্রাসমর নাম বেদন। ওটা বছল োর
পূবকপরু
ু সষর বাসস্থান। পূবকপুরুসষর স্মৃবে বহসসসবই োরা নাসমর সাসে এই নাম
বুবহার কসর োসক।’
মুহূসেকর েসে চেসমই আবার বসল উঠল, ‘দ্যবনয়াটা বড় অসরল। ধীসর
ধীসর আমার কাসছ স্পষ্ট হসি বম. খাসলদ খাকান চ , আমরা মুসলমানরা ছাড়া
দ্যবনয়ার সবাইসকই চদখবছ ধমকসক রােননবেক চযসত্র বুবহাসরর চযসত্র দারুন
চম লবাদী। ওসমানীয় বখলাফে আমসল আমাসদর েুরসে মুসলমানসদর চেসয়
খৃষ্টান প্রোসদরসকই চববশ সু্স াে-সুববধা চদয়া হসো। আর আমাসদর আেসকর
নবু েুরসে ধমকবনরসপযোর স্বাসেক ইসলাম বনবকাবসেই হসয়বছল। বকন্তু আমরা ধমক
ছাড়সলও ওরা বকন্তু চদখবছ ওসদর ধমক ছাসড়বন। াক, আসুন, বেবঠর বদসক
মসনাস াে বদই।’
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বেবঠর ওপর নের বুলাল চেনাসরল চমাস্তফা। বলল, ‘সবেুই বেবঠটা
রহস্যপূণক। এই রহস্য চেসক একটা বেবনস পবরষ্কার, এই বেবঠর চপছসন চকান
ষড় ন্ত্র আসছ অবশ্যই। বেবঠর কসয়কবট ববষয় পবরষ্কার হসল রহস্যটা বুঝা াসব।
চবন োবলব বেদসনর ‘বপো’ চক বা বক, ‘বুঝাপাড়া’ বলসে বক বুঝাসনা হসয়সছ,
‘ইবলরাে’ বক ইেুাবদ। আপবন বকছু বুঝসছন, বম. খাসলদ খাকান?’
‘আবমও বেন্তা করবছ। ার কাসছ েেু এসসসছ বেবন বকছু ক্লু বদসয়সছন।
বসলসছন; ‘বপো’ শসের চকান অেক চনই। চেমবন আমার চবান শসেরও চকান অেক
চনই। কারণ ‘চবান’ শে ‘বপো’র মসো ‘চর্ব্রা’ শসের পসর বসসসছ। ‘বপো’ ও
‘চবান’ বদ অনেকক শে হয়, োহসল ‘চর্বভরা’, ‘ চর্ব্রা’ শসের বনশ্চয় চকান অেক
আসছ। ‘বেদন’ ও ‘ইবলরাে’ শে বহব্রু। ‘চর্বভরা’ ও ‘চর্ব্রা’ বনশ্চয় বহব্রু শে।
এ দ্যবট শসের অেক োনা দরকার। বহব্রু বর্কশনারী বনশ্চয় আপনার অবফসস
আসছ।’
সিংসে সিংসে চেনাসরল চমাস্তফা উসঠ বেসয় বহব্রু বর্কশনাবর বনসয় এসলা।
বসস বর্কশনাবর চেসক শে দ্য’বট খুাঁসে চবর করল। বলল, ‘হ্াাঁ, বম.
খাসলদ খাকান, ‘চর্বভরা’ শসের অেক আশ্রম, আশ্রয় এবিং ‘চর্ব্রা’ শসের অেক
চম মাবছর ঝাাঁক। আর ‘বেদন’ শসের অেক আপবন চো বসলসছনই। ‘ইবলরাে’ শে
আপনার োনা। ওটার অেক বক?’
‘ইবলরাে’ অেক ‘চোপন’।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ববদঘুসট’ সব অেক! বেবঠটার অেক োহসল বক দাাঁড়াসি বম. খাসলদ
খাকান?’ বেোসা চেনাসরল চমাস্তফার।
আহমদ মুসা একটু ভাবল। বলল, ‘চোমার আশ্রয় দ্য’োর বদসনর মসধু
েসল াসি েুবম োন। াওয়ার আসে একটা বুঝাপাড়া হওয়া দরকার। ঘুম হসল
চস ভাসলা োসক। চম মাবছর ঝাাঁক আসসছ। চোপন বুাপাসর চোমাসক সাবধান
কসর বদবি।’ বেনবট বহব্রু শসের অেক পাওয়ার পর এই দাাঁড়াসি বেবঠর বিবু।
ব বন এই েেুটা বদসয়সছন, োর বিবু হসলা বেবঠর ‘চর্বভরা’ বা ‘আশ্রয়’ শসের
অেক ‘চপ্রবসসর্ন্ট’। এবদক চেসক ‘বুঝাপড়া’ ও ‘ঘুম’ ববষয়বট চপ্রবসসর্সন্টর সাসে
সম্পবককে। এখন প্রশ্ন হসলা: ‘বুঝাপড়া’, ‘ঘুম’ বলসে বক বুঝাসনা হসয়সছ? আর
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পরবেকী দ্যই বাসকুর ‘চম মাবছর ঝাাঁক’ ও ‘চোপন বুাপার’ ববষয় দ্যবটও
রহস্যপূণক।’
‘চপ্রবসসর্সন্টর সাসে চবন োবলব বেদসনর বক বুঝাপড়া হসে পাসর! বনশ্চয়
এটা চকান ষড় ন্ত্র। আর চশসষর ‘চোপন বুাপার’টাও চসই ষড় ন্ত্র। বকন্তু ‘ঘুম’
আর ‘চম মাবছর ঝাাঁক’ বলসে বক বুঝাসি?’
োমল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘আসল ববষয় সম্ভবে এই শে দ্য’বটর অসেকর মসধু বনবহে রসয়সছ।’
বসল োমল আহমদ মুসা।
চসাফায় ো এবলসয় বদল আহমদ মুসা। অধকসবাো োর চোখ। েভীর
ভাবনার ছাপ োর চোসখ- মুসখ।
হঠাৎ চসাো হসয় বসল আহমদ মুসা। োকাল চেনাসরল চমাস্তফার
বদসক। বলল, ‘বম. চেনাসরল, ‘বুঝাপড়া’ বুাপারটা বদ োর যবে করার চকান
ষড় ন্ত্র হয়, োহসল ‘ঘুম’ ও ‘চম মাবছর ঝাাঁক’ চসই যবে করার অস্ত্র হসে পাসর।
চ ধরসনর ‘যবে’ করা হসব, চসই ধরসনর অস্ত্র হসব। এখন প্রশ্ন হসলা, বক ধরসনর
যবে করসে োয়? আমার মসন হসি, োাঁসক বকর্োপ করার চেষ্টা করা হসব।
আর...।’
‘বকর্োপ? চপ্রবসসর্ন্টসক!’ আহমদ মুসার কোয় বাধা বদসয় বলল
চেনাসরল চমাস্তফা। োর দ্য’চোখ ছানাবড়ার মসো ববসফাবরে!
একটু সামসল উসঠই চেনাসরল চমাস্তফা আবার দ্রুে কসন্ঠ বসল উঠল,
‘এমন সািংঘাবেক বেন্তাটা আপনার চকন এসলা?’
‘চদখুন, ইবেমসধু ওরা োসদর লযু অেকসনর েসে দ্য’বট বকর্োসপর
আশ্রয় বনসয়সছ। েৃেীয় প্রসেষ্টাও বকর্োসপরই হসে পাসর। বড় চকান
বভবভআইবপসক বকর্োপ োসদর লযু অেকসনর েসে সহে। আর চপ্রবসসর্ন্ট
হসে পাসরন োসদর সবসেসয় মূলুবান বশকার, লযু অেকসন া হসব অবুেক।’
আহমদ মুসা বলল।
‘আপনার কোয় ুবি আসছ।’ শুকসনা কসন্ঠ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
োর চোখ- মুখ চেসক রি চ ন সসর চেসছ। োসক ফুাকাসস চদখাসি।
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কোটা চশষ কসর মুহূসেকর েসে চেসমই আবার বলল, ‘োহসল, ‘ঘুম’ ও
‘চম মাবছর ঝাাঁক’ বলসে বক বুঝাসনা হসয়সছ?’
‘োসদর অেীসের দ্য’বট বকর্োসপই োরা চক্লাসরাফরম োেীয়
সিংোসলাপকারী বস্তু বুবহার কসরসছ। চপ্রবসসর্সন্টর চযসত্রও এটাই ঘটসে পাসর।
‘ঘুম’ শেবট আবম মসন কবর, এরই ইিংবেে বদসি।’ আহমদ মুসা বলল।
‘োর মাসন চকানওভাসব সিংোহীন কসর োসক বকর্োপ করা হসব?
‘চম মাবছর ঝাাঁক’ কোটার বক অেক দাাঁড়াসি?’ বলল অবস্থর কসন্ঠ চেনাসরল
চমাস্তফা।
‘বেবঠর ‘ঘুম’ শসের ইিংবেে এ রকমই বলসছ। আমার মসে ‘চম মাবছর
ঝাাঁক’ হসে পাসর চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদ প্রশাসন ববভাসে কমকরে চসই চবন োবলব
বেদনসক োসদর ষড় ন্ত্র বাস্তবায়সন সাহা ু বদসে আসসব োরা।’ বলল আহমদ
মুসা।
‘োর মাসন এটা একটা পবরপূণক ষড় ন্ত্র! ওরা আাঁট-ঘাট চবাঁসধ চলসেসছ।
আমাসদর মসন হসি, চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদ বেদসনর মসো, চসই প্রসটাকল
অবফসাসরর মসো োসদর আরও চলাক অনুপ্রসবশ কসর োকসে পাসর। এে বড়
ষড় ন্ত্র একার পসয সম্ভব নয়।’
োমসলা চেনাসরল চমাস্তফা। োর শুষ্ক কন্ঠ কাাঁপবছল।
চেসমই আবার বসল উঠল, ‘এখবন প্রধানমন্ত্রী ও চপ্রবসসর্সন্টর অবফসসক
োনাসে হসব। বম খাসলদ খাকান, এখনই আমাসদর বকছু করা দরকার। বকন্তু বক
করা দরকার? ষড় ন্ত্র কে দূর এবেসয়সছ চক োসন! বদ বকছু...।’
কন্ঠ আপনাসেই চেসম চেল চেনাসরল চমাস্তফার।
‘বেবঠর া বিবু োসে চপ্রবসসর্ন্ট আিংকারা াওয়ার আসেই োরা ঘটনা
ঘটাবার চেষ্টা করসব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘োর মাসন চ চকান সময় ঘটনা ঘটসে পাসর। োবরখ চঘাষণা করা
হয়বন। বকন্তু এ সপ্তাসহই বেবন আিংকারা াসবন। োর মাসন আর োর বদন বাবক।
খুব চববশ ভাবার সময় চনই। এখন বলুন, বক করব আমরা? আমাসক এখবন
একবার প্রধানমন্ত্রীর অবফসস চ সে হসব।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল।
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‘দ্যবট কাে এখবন করুন। এক. চম মাবছর ঝাাঁক মাসন বাইসরর চলাক
াসে চকান পবরেসয়ই চকানভাসবই চভেসর ঢুকসে না পাসর, চসটা বনবশ্চে করুন।
দ্যই. চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসসসদর েীফ অব িাফসক বলুন, বেবন চ ন চবন োবলব
বেদনসক চোসখ চোসখ রাসখন অেবা োসক চগ্রফোরও করসে পাসরন। আপবন
প্রধানমন্ত্রীর ওখাসন ান, বকন্তু আমাসক এখনই চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদ াবার বুবস্থা
কসর বদন। প্রধানমন্ত্রীর ওখান চেসক আপবনও চসখাসন আসুন।’ আহমদ মুসা
বলল।
চকান কো না বসল চেনাসরল চমাস্তফা অয়ারসলস েুসল বনল। চপ্রবসসর্ন্ট
প্রাসাসদর েীফ অব িাফ ইসমে ইউসুফ ইনুনুর সাসে সিংস াে বনসয় সালাম বদসয়
বলল, ‘আবম চেনাসরল চমামস্তফা কামাল। চবন োবলব বেদন চকাোয়?’
সালাম বনসয় ওপার চেসক ইসমে ইউসুফ ইনুনু বলল, ‘স্যার, আে
চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর ইন্টারনাল িাফসদর বাবষকক চেট টুসেদার। চবন োবলব
বেদন ওখাসনই চেসছ। আবমও াব। োসক দরকার স্যার?’
‘না। চশান, োসক সাবকযবণক নেরদাবরসে রাখ। আর চপ্রবসসর্সন্টর
সাবকযবণক পাসসকানাল বসবকউবরবট বাবড়সয় দাও। আর উবন এখাসন োকা প ক ন্ত
আোমী কসয়কবদন দশকনােকীসহ সব রকম চপ্রাগ্রাম বাবেল কসর দাও। বম. খাসলদ
খাকান চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদ াসিন। োর প্রসয়ােন অনূসাসর োসক সহস াবেো
কসরা। একটু পসর আবমও আসব।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল।
‘আপনার বনসদকশ পাবলে হসব স্যার। আে সকাসল চপ্রবসসর্ন্ট
ইউবনভাবসকবট অব চটকসনাসলাবেসে একটা চপ্রাগ্রাম কসরসছন। কসয়কটা
সাযাৎকার ছাড়া সামসনর কসয়কবদন বড় চকান চপ্রাগ্রাম চনই।’ বলল ইসমে
ইউসুফ ইনুনু।
‘মাননীয় চপ্রবসসর্সন্টর আেসকর চপ্রাগ্রামটা ভাসলা হসয়সছ। বেবন এখন
চকাোয়?’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল।
‘উবন চরসি আসছন। একবার হয়সো অনুষ্ঠাসনও আসসবন।’ বলল
ইসমে ইউসুফ ইনুনু।
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‘বঠক আসছ সাবধান চেক। বম. খাসলদ খাকান াসিন?’ চেনাসরল
চমাস্তফা বলল।
‘স্যার, বকছু বক ঘসটসছ? চকান বকছুর আশিংকা আসছ?’ বলল ইসমে
ইউসুফ ইনুনু।
‘চ চকান সময় চ চকান বকছু ঘটসে পাসর। আবার নাও ঘটসে পাসর।
বকন্তু ঘটসব এটা সামসন বনসয়ই এুালাটক োবক আমরা।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল।
‘অবশ্যই স্যার।’
‘ধেবাদ।’ বসল সালাম বদসয় কল অফ কসর বদসয়ই চেনাসরল চমাস্তফা
আহমদ মুসার বদসক চেসয় বলল, ‘োহসল বম. খাসলদ খাকান, আবম উঠবছ।’
‘আবমও উঠব। বকন্তু চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর একটা চল-আউট আবম োই,
েনাব।’ বলল আহমদ মুসা।
‘অবশ্যই এটা আপনার চদখা উবেে।’
বসলই চেনাসরল চমাস্তফা কবম্পউটার চেসক চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর একটা
চল-আউসটর বপ্রন্ট চবর কসর আহমদ মুসার হাসে বদসয় বলল, ‘চখলাফে আমসলর
চদালমাবাবস পুাসলসই এখন চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাদ। চপ্রবসসর্ন্ট খন ইস্তাম্বুসল
োসকন, েখন এই প্রাসাসদই বেবন উসঠন। আসের চল-আউসটর বড় ধরসনর চকান
পবরবেকন হয়বন। আপবন চদখুন, চকান বকছু প্রশ্ন োকসল ইসমে ইউসুফ ইনুনু
উত্তর বদসে পারসব।’
‘ধেবাদ’ বসল আহমদ মুসা উসঠ দাাঁড়াল।
উসঠ দাাঁড়াল চেনাসরল চমাস্তফাও।
দ্য’েসন এক সাসেই চববরসয় এসলা।
োবড় বারান্দায় চনসম আহমদ মুসার সাসে হ্ান্র্সশক কসর বনসের
োড়ীর বদসক এসোসে বেসয়ও েমসক দাাঁবড়সয় বলল, ‘বম. খাসলদ খাকান, সবেুই
আবম উবিগ্ন চবাধ করবছ। ওসদর হাে চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর চভেসরও প্রসবশ
কসরসছ।’
‘আল্লাহ হাসফে, চেনাসরল চমাস্তফা।’
বসল আহমদ মুসা বনসের োবড়র বদসক এসোসলা।
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চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর চেসট আহমদ মুসার োবড় চব্রক করসেই একেন
চলাক, চোসয়ন্দা অবফসারই হসব, ছুসট এসলা আহমদ মুসার োড়ীর োনালায়।
আহমদ মুসা বনসের আইবর্ কার্ক োসক চদখাসেই চস স্যালুট বদসয় সসর দাাঁবড়সয়
ইিংবেসে চেট খুসল বদসে বলল।
আহমদ মুসার োবড় কার পাসকক দাাঁড়াসেই একেন চপ্রাসটাকল অবফসার
ছুসট এসলা। আহমদ মুসার োবড়র দরো খুসল স্বােে োবনসয় বলল, ‘ইনুনু স্যার
বুস্ত হসয় পসড়সছন, আবম চপ্রাসটাকল অবফসার আহমদ েুঘবরল।’
আহমদ মুসা োবড় চেসক চববরসয় এসলা।
হাাঁটসে লােল চপ্রাসটাকল অবফসার আহমদ েুঘবরসলর সাসে।
কার পাসককর পসর চপ্রবসসর্ন্ট ভবসনর মূল ফটক। ফটসক ববর্ েুাবনিং
এর বুবস্থা আসছ। েুাবনিং চমবশসনর চভের বদসয়ই সকলসক চ সে হয়।
বকন্তু চপ্রাসটাকল অবফসার আহমদ মুসাসক পাসশর গ্রীল চেট বদসয় বনসয়
চেল চ চেট শুধু চপ্রবসসর্ন্টই বুবহার কসরন।
প্রাসাসদ প্রসবশ করল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা প্রাসাসদর আসশপাসশ াসদরই চদখল, োসদর মসধু একটা
ত্রস্ত ভাব।
‘আপনাসদর চ বাবষকক চেট টুসেদার হবিল, চসটা বক েলসছ? বম.
ইসমে ইউসুফ ইনুনু বক ঐখাসনই বুস্ত?’ চপ্রাসটাকল অবফসারসক বেসেস করল
আহমদ মুসা।
‘স্যার, মহামাে চপ্রবসসর্ন্ট হঠাৎ কসর অসুস্থ হসয় পসড়সছন। বেবন চেট
টুসেদার অনুষ্ঠসন আসবছসলন। আসার পসে হঠাৎ সিংো হাবরসয় চফসলন। োাঁ সক
সিংো হাবরসয় পসড় চ সে চদসখ োর বপএস ও োরেন বসবকউবরবট অবফসারও
সিংো হাবরসয় চফসলন। ইনুনু স্যার খবর চপসয় ছুসট ান। বেবন চবন োবলব
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বেদনসক র্ািার র্াকার েসে পাবঠসয় বদসয় কসয়কেনসক বনসয় ধরাধবর কসর
চপ্রবসসর্ন্টসক োর কসয বনবিসলন। আবম েখন এসসবছ আপনাসক বরবসভ...।’
চপ্রাসটাকল অবফসাসরর কো শুসন আহমদ মুসা একবাসর বজ্রাহসের
মসো হসয় চেল। প্রবল উসিে-আেিংসকর ছায়া চনসমসছ োর চোসখ। রহস্যময়
চসই বেবঠর ‘ঘুম’-এর কো োর মসন পসড়সছ। মুহূসেকর েসে স্তব্ধ হসয় দাাঁবড়সয়
পসড়বছল চস।
পরযসণই সবম্বৎ বফসর চপসয় প্রায় বেৎকার করার মসো কসন্ঠ বলল,
‘আমাসক চপ্রবসসর্সন্টর কাসছ বনসয় েল। চসখাসন বম. ইনুনুও বনশ্চয় আসছন।
েসলা, চদ ড় দাও।’
চপ্রাসটাকল অবফসার একবার আহমদ মুসার বদসক োবকসয় চদ ড় বদল।
আহমদ মুসাও োর বপছসন চদ ড়াসি।
চদ ড়াবার পসেই আহমদ মুসা এক োয়োয় চদখসে চপল পাাঁে বুবি
সিংোহীন অবস্থায় পসড় আসছ। োরেন অস্ত্রধারী, একেন বনরস্ত্র।
আহমদ মুসা েমসক দাাঁড়াসলা। বলল চপ্রাসটাকল অবফসারসক লযু কসর,
‘এাঁরাই বক চপ্রবসসর্সন্টর বপএস ও পাাঁে েন বসবকউবরবট?’
চপ্রাসটাকল অবফসারও েমসক দাাঁবড়সয়সছ। বলল, ‘হ্াাঁ, স্যার।’
আহমদ মুসা বসস পসড় একেসনর নাসকর কাসছ মুখ বনসয় েন্ধ শুাঁকার
চেষ্টা করল।
েন্ধ শুাঁসকই েমসক উঠল চস। া সসন্দহ কসরবছল। োসদর সিংোহীন
কসর রাখা হসয়সছ। চ েন্ধটা চপল ো এক ধরসনর চক্লাসরাফরম োেীয় েুাস।
এর দববশষ্টু হসলা দূর চেসক ফায়ার কসর েুাসটা বাোসস ছবড়সয় বদসল এক চেসক
বেন বমবনসটর মসধু চকউ এর সিংস্পসশক এসল চস ধীসর ধীসর বেন চেসক পাাঁে
বমবনসটর মসধু সিংো হাবরসয় চফসল। বুাপারটা মানুসষর কাসছ অসুস্থ হসয় পড়ার
মসো চদখায়। আহমদ মুসা বনবশ্চে হসলা, এটা চবন োবলব বেদনসদরই কাে।
োহসল চপ্রবসসর্সন্টর বক অবস্থা? ওরা চক্লাসরাফরম বাোসস ছবড়সয় বদসয় েুপ কসর
অবশ্যই বসস চনই। োহসল বক কসরসছ ওরা?
আহমদ মুসা উসঠ দাাঁড়াল।
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উসিসে আিন্ন োর মুখ। চপ্রাসটাকল অবফসারসক বলল, ‘েল।
চপ্রবসসর্ন্টসক চকাোয় বনসয় াওয়া হসয়সছ?’
আবার ছুটসে লােল চপ্রাসটাকল অবফসার আহমদ েুঘরীল।
োরা প্রসবশ কসরসছ চপ্রবসসর্সন্টর চরবসসর্বেয়াল উইিং-এ।
চপছসন পাসয়র শে শুসন মুখ ঘুবরসয় চদখল, চপাশাক পরা কসয়কেন
বসবকউবরবটর চলাক ছুসট আসসছ।
আরও বকছুটা এবেসয় সুন্দর সাোসনা একটা লাউঞ্জ পার হসয় কসয়কটা
ঘসরর একটা সুন্দর ব্ল্ক চদখসে চপল।
চলারটা বেন েলায় হসে পাসর।
চপ্রাসটাকল অবফসার বলল, ‘ঘরগুসলার সবই চপ্রবসসর্সন্টর শয়নকয।
বববভন্ন সময় বববভন্ন শয়নকসয বেবন োসকন।’
ঘসরর সামসন বেনেন চলাকসক দাাঁড়াসনা এবিং োরবট চদহ পসড় োকসে
চদখল।
আরও কাসছ এবেসয় োরা চদসখ বুঝল োরবট চদহই সিংোহীন।
চপ্রাসটাকল অবফসার বলল, ‘স্যার, চপ্রবসসর্ন্টসক ারা ধরাধবর কসর
বনসয় এসসবছল, চসই েীফ অব িাফ ইসমে ইউসুফ ইনুনু ও আরও োরেন
বসবকউবরবটর চলাকও সিংোহীন পসড় আসছ।
আহমদ মুসারা চপ সছ চেল চসখাসন।
আহমদ মুসা দাাঁবড়সয়ই দাাঁড়াসনা বেনেসনর বদসক চেসয় প্রশ্ন করল,
‘চপ্রবসসর্ন্ট চকাোয়? দ্রুে ও শি কন্ঠ আহমদ মুসার।
চপছন চেসক চদ সড় আসা বসবকউবরবটর চলাক এসস দাাঁবড়সয়সছ। োরাও
শুনসে চপল আহমদ মুসার প্রশ্ন।
বেনেসনর একেসনর হাসে র্ািারী বুাে। চসই বলল, ‘বম. বেদন
আমাসক র্াকসে বেসয়বছল অসুস্থ চপ্রবসসর্ন্টসক এসস চদখার েসে। আমরা এসস
চপ্রবসসর্ন্টসক পাইবন। এাঁসদর পাাঁেেনসক সিংোহীনভাসব পসড় োকসে চদখসে
চপলাম। চপ্রবসসর্সন্টর পাসসকানাল িাফ এসস বলল, মুসখ েুাস মাে লাোসনা
র্ািাসরর মসো এুাসপ্রান পরা োরেন চলাক চপ্রবসসর্ন্টসক েুসল বনসয় চেসছ।’
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োমল র্ািার, চস ইিংবেে কসর চপ্রবসসর্সন্টর পাসসকানাল িাফসক
চদবখসয় বদসয়বছল।
‘চকাোয় েুবম োসদরসক চদখছ?’ আহমদ মুসার প্রশ্ন চসই পাসসকানাল
িাফসক উসেশ্য কসর।
‘বলফসটর বদসক বনসয় াবিল।’ বলল চলাকবট।
‘েুবম চেন োসদর?’
‘না।’
‘েুবম োসদর ফসলা করবন, অন্তে চেট প কন্ত?’ বেোসা আহমদ মুসার।
‘স্যার, আমাসক ওরা বলল, আমরা চপ্রবসসর্ন্টসক বনসয় াবি। েুবম বেসয়
র্ািারসক চর্সক আন। বেবন অববশষ্টসদর বুবস্থা করসবন। আবম সিংসে সিংসেই
র্ািাসরর চখাাঁসে েসল াই। র্ািারসক না চপসয় দ্রুে এখাসন বফসর এসস চদবখ
র্ািার সাসহব এখাসন।’
আহমদ মুসা পাসশ এসস বসবকউরবটর চলাকসদর একেনসক বলল,
‘আপনারা বনশ্চয় বনসের বসবকউরবট কুাম্প চেসক এসসসছন। সিংোহীন
চপ্রবসসর্ন্টসক বনসয় বনশ্চয় চকউ বনসে নাসমবন? আমরা বনে চেসক আসলাম।
আমরা এটা চদবখবন।’
‘চেসটর বদসক াবার পসেই আমাসদর কুাম্প। চকউ বনসে ায়বন।’
‘আর চকান চেট চনই?’ বেসেস করল আহমদ মুসা।
‘আসছ, বকন্তু চসগুসলা পামকাসনন্টবল বন্ধ। বন্ধ োকসলও চস
চেটগুসলাসেও পাহারা আসছ।’ বলল বসকুউবরবটসদর একেন।
‘বকন্তু চেটগুসলা চো চকউ খুলসেও পাসর!’ বলল আহমদ মুসা।
আমাসদর বসবকউবরবট অবফস চেসক চেটগুসলাসক সাবকযবণক মবনটর
করা হয়। আমরা এখাসন আসার আে প কন্ত চেটগুসলা আমাসদর প কসবযসণ বছল।
বকন্তু চসবদসক চকউ ায়বন।’
আহমদ মুসা এবার োকাল র্ািার ও পাসসকানাল িাফ চলাকটার
মাঝখাসন দাাঁড়াসনা চলাকটার বদসক। আহমদ মুসা বনবশ্চে এই চলাকটাই চবন
োবলব বেদন। েবু আহমদ মুসা বেসেস করল, ‘আপবনই বক চবন োবলব বেদন?’
বসফরাসস ববসফারণ

105

চলাকবট ভীে ও বববস্মে চোসখ োকাল আহমদ মুসার বদসক। বলল, ‘বে
স্যার।’

‘ওরা চকান্ বদসক চ সে পাসর বম. বেদন?’
‘আবম বকছুই বুঝসে পারবছনা স্যার। র্ািার আনসে বেসয়বছলাম। এসস
চদবখ এই অবস্থা।’ বলল বেদন।
‘চেটগুসলা ছাড়া বাবড় চেসক চবরুসনার আর চকান পে আসছ?’
‘আবম োবন না স্যার। আমার মসন হয় চস রকম চকান বুবস্থা চনই।’
বলল বেদন মুখটা বনেু চরসখই।
‘োহসল ওরা চেল চকান্ বদক বদসয়?’ বলল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা এখাসন আসার আসে োড়ীসে বসস েটা সম্ভব প্রাসাসদর
চল-আউসটর ওপর নের বুবলসয়সছ। গ্রাউন্র্ মাসন ফািক চফে চল-আউসটর
দবযন-পূবক চকাসণর বদসক এক োয়োয় বনম্নমুখী একটা এুাসরা আাঁকা আসছ। এ
ধরসনর এুাসরা চল-আউসটর অে আর চকাোও চনই। আর চপ্রবসসর্সন্টর
শয়নকসযর চ ব্ল্ক, ো প্রাসাসদর দবযণ-পূবক এলাকাসেই। এখান চেসক
বসফরাসসর পাবন ও েীর খুব চববশ দূসর নয়। চল-আউসটর েীরটা এই দবযণ-পূবক
এলাকায় সুবনবদকষ্টভাসব চকান এলাকাসক বমন করসছ ো বলা মুবেল।’
‘এটাই এখন সবসেসয় বড় রহসস্যর স্যার।’ বলল চলাকবট।
‘আপনার কাসছও এটা রহস্য?’
চলাকবট চোখ েুসল োইল আহমদ মুসার বদসক। োর চোসখ-মুসখ ববস্ময়
ও ভয় দ্যইই! বলল, ‘শুধু রহস্য নয় স্যার, সািংঘাবেক একটা রহস্য।’
‘এ সময়টা বমেুা বলার সময় নয় বম. বেদন। বকছু োনসল চসটা বলুন।’
বলল আহমদ মুসা নরম কসন্ঠ।
চলাকবটর চোখ দ্য’বট েমসক উসঠ োকাল আহমদ মুসার বদসক। বলল,
‘স্যার আবম া োবন োই বসলবছ।’
োরেন বসবকউবরবটর চলাকসহ সবার দৃবষ্ট চবন োবলব বেদসনর বদসক।
সবার মসনই ববস্ময় চকন োসক এভাসব বেোসা করা হসি! োসক বক সসন্দহ করা
হসি? চকন?
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আহমদ মুসা পসকট চেসক বরভলবার চবর করল। োক করল োর বদসক।
বলল, ‘আবম বকন্তু এক কো দ্য’বার ববল না। বল, চপ্রবসসর্ন্টসক বকর্োপ কসর
চকান্ পসে বনসয় াওয়া হসয়সছ?’ শি কন্ঠ আহমদ মুসার।
চবন োবলব বেদন ভয়ােক চোসখ োকাল আহমদ মুসার বদসক। বকন্তু চকান
কো বলল না।
আহমদ মুসা োর চোসখর বদসক োবকসয়ই বুঝল, এ বি বেসরার চকান
পাকা কুার্ার নয়। ‘বি বেসরা’র অসনকসকই চস মুসখামুবখ চদসখসছ। োসদর
চোসখ ভয় োসক না, োসক বহিংসার আগুন, চিাসধর ববহ্ন বশখা। ওসদর কো
বলাসনা ায় না, এসক কো বলাসনা াসব।
আহমদ মুসা আবার কো বলল।
‘আবম বেন চোণা প কন্ত সময় বদলাম।’
বসলই আহমদ মুসা গুণসে লােল, এক দ্যই...।
চবন োবলব বেদন বেৎকার কসর চকাঁসদ উঠল, ‘আবম বকছুই োবননা।
আমাসক...।’
আহমদ মুসার েেকবন বিোসর চেসপ বসল। একবট গুবল চববরসয় বেসয়
চবন বেদসনর কবির বনসে হাসের োলুর ওপসরর একটা অিংশ খাবলা বদসয় েুসল
বনসয় চববরসয় চেল।
চস বেৎকার কসর কবি চেসপ ধরল।
েমসক উঠল উপবস্থে সবাই। ভীে-ববব্রে সবাই। বকন্তু আহমদ মুসাসক
বকছু বলসে সাহস পাসি না চকউ। োরা মসন করসছ চস এ বুাপাসর বনশ্চয়
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত চকউ।
আহমদ মুসার বরভলবাসরর নল একটুও নসড়বন। বলল কসঠার কসন্ঠ,
‘গুবলটা চোমার কবি চটি কসরসছ। া বেসেস কসরবছ োর উত্তর না বদসল
এবার মাো গুাঁসড়া কসর চদব।’
আহমদ মুসার বরভলবাসরর নল উঠসে লােল োর মাো লসযু।
‘আবম বলবছ, আবম বলবছ স্যার।’
বেৎকার কসর বলল চবন োবলব বেদন।
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কান্নায় চভসি পড়ল চস। বলসে লােল, ‘ওরা সুড়ঙ্গ পসে এসসবছল।
চপ্রবসসর্সন্টর পারসসানাল বসবকউবরবট অবফসার এক লাখ র্লাসরর বববনমসয়
সুড়সঙ্গর মুখ চভের চেসক খুসল বদসয়বছল। আবমই োসক টাকাটা বদসয়বছলাম। ঐ
বসবকউবরবট অবফসারই োসক চদয়া েুাসবটউব চরপ্রয়ার চেসক চক্লাফরম চরপ্র
কসরবছল।’
‘সুড়সঙ্গর মুখ চকাোয়?’ বেোসা আহমদ মুসার।
‘চপ্রবসসর্সন্টর চবর্ রুম ব্ল্সকর বঠক চকসে ববশাল বিল লকাসরর
মসধু।’ বলল চবন োবলব বেদন।
‘চপ্রবসসর্সন্টর চস বসবকউবরবট অবফসাসরর নাম বক?’ আহমদ মুসা
বলল।
‘চসাসলমান আসফন্দী।’
বসল সামসন োন হাবরসয় পসড় োকা োরেন বসবকউবরবট অবফসাসরর
একেনসক চদবখসয় বদল চস।
চমাবাইল চবসে উঠল আহমদ মুসার।
চমাবাইল পসকট চেসক চবর কসর স্ক্রীসনর বদসক একবার োবকসয় মুসখর
কাসছ েুসল বনসয় সালাম বদসয় বলল, ‘চেনাসরল চমাস্তফা, সব শুসনসছন। আবম
আসার পূবকযসণ ঘটনা ঘসটসছ। চপ্রবসসর্ন্টসক সিংোহীন কসর বকর্োপ করা
হসয়সছ। োর সাসে আটেন বসবকউবরবট অবফসারও সিংোহীন। বসবকউবরবট
অবফসার চসাসলমান আসফন্দী ববশ্বাসঘােকো কসরসছ। চসই সুড়ঙ্গ পে খুসল
বদসয়সছ।’
‘চপ্রবসসর্ন্টসক সুড়ঙ্গ পসে বনসয় চেসছ? োহসল চো চোটা বসফরাস ও
েীরবেকী সব রাস্তা বন্ধ কসর বদসে হসব। এখন আপবন বক করসছন? আমরা আর
বক করব? চপ্রবসসর্ন্ট বকর্োপ হসয়সছন এই সিংবাদটাসক চোপন রাখার বসদ্ধান্ত
হসয়সছ।’ ভীে, উসিে-ভরা কসন্ঠ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
সুড়ঙ্গ বদসয় বকর্োসপর কোটা চবন োবলব বেদসনর কাছ চেসক চবর
কসরবছ। চসাসলমান আসফন্দীর নামও চসই বসলসছ। শুনুন...।’
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‘ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান। োসক চ আপবন এে োড়াোবড় কো
বলাসে চপসরসছন।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘কো বলাবার েসে োসক গুলী কসর আহে করসে হসয়সছ। াক।
শুনুন, আবম সুড়সঙ্গ প্রসবশ করবছ। আপনারা সুড়ঙ্গ চেসক চববরসয় পালাবার সব
পে বন্ধ কসর বদন। এ প কন্ত সব বমবলসয় বমবনট সাসেক সময় চেসছ। ওরা বনশ্চয়
সুড়ঙ্গ চেসক চবর হসে পাসরবন।’
‘ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান, বসবকউবরবট অবফসারসদর কাউসক বনসয়
আপবন সুড়সঙ্গ নামুন।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘সুড়ঙ্গ বদসয় এসোসে হসব ওসদর অলসযু। ওসদর চটর চপসে চদয়া াসব
না। ওরা বনশ্চয় সুড়ঙ্গ পেসক ববপজ্জনক কসর চেসছ। সুড়সঙ্গ ওসদর সাসে লড়াই
করা াসব না। কারণ ওসদর হাসে চপ্রবসসর্ন্ট আসছন। ওখাসন বনরব লড়াইসয়র
প্রসয়ােন হসব। সুেরািং চলাক চববশ বনসয় লাভ চনই। ওসদর অসস্ত্র ওসদর ঘাসয়ল
করব, এটাই হসব আমাসদর চেষ্টা।’
‘ধেবাদ, বম. খাসলদ খাকান। আপনার বসদ্ধান্তই বঠক। চপ্রবসসর্সন্টর
বনরাপত্তা আমাসদর কাসছ সবসেসয় বড়।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘আসরকটা ববষয়, সুড়ঙ্গ বক একমুখী, না এর শাখা-প্রশাখা আসছ?’
বেসেস করল আহমদ মুসা।
‘আবম সুড়সঙ্গ চকানবদন প্রসবশ কবরবন। েসব োবন, সুড়ঙ্গটা একমুখী।
বকন্তু ধাাঁধা সৃবষ্টর েসেই এর ব্ল্াইন্র্ শাখা-প্রশাখা রসয়সছ।’ বলল চেনাসরল
চমাস্তফা।
‘ধেবাদ, চেনাসরল চমাস্তফা। আর বকছু?’ বেোসা আহমদ মুসার।
‘আর বক বলব! প্রধানমন্ত্রী শুসন চকাঁসদ চফসলসছন। বেবন বসলসছন উপসর
আল্লাহ এবিং োাঁর বান্দা খাসলদ খাকানই আমাসদর ভরসা। আল্লাহ আপনাসক সব
সময় সাহা ু কসরসছন। এই কবঠন ববপসদও বেবন আপনাসক, আমাসদরসক
সাহা ু করুন। পুবলশপ্রধান ও অেরা দ্যই-এক বমবনসটর মসধুই চপ্রবসসর্ন্ট
প্রাসাসদ চপ সছ াসবন। আবম এবদকটা চদখব।’
‘আল্লাহ সহায়। আসসালামু আলাইকুম।’
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আহমদ মুসা কল অফ কসর বদল।
োকাল আহমদ মুসা বসবকউবরবট অবফসারসদর বদসক। বলল, ‘চোমরা
একেন এখনই এই চবন োবলব বেদন ও চসাসলমান আসফন্দীসক চগ্রফোর কর।
আর দ্য’েন াও সুড়সঙ্গর মুখ বঠক আসছ বকনা চদখ। অেেন আমাসক ওখাসন
বনসয় েল।’
বসবকউবরবট অবফসারসদর োরেসনই পা ঠুসক আহমদ মুসাসক স্যালুট
বদল।
আহমদ মুসা বুাে খুসল একবার চেক করল োর েুাস মাে, অেুাধুবনক
েুাস োন মাবল্ট বর্সটক্টর, নাইট বভউ েেলস, বহউমুান ববর্ ওসয়ভ, চসবঞ্জিং
মবনটর ইেুাবদ সব বঠক আসছ বকনা।

বসফরাসস ববসফারণ

110

৬
সুড়সঙ্গর মুখ চেসক পাঁয়ষবট্ট এবিং প্রায় পাঁয়োবল্লস বর্বগ্র চক বণক পসে
বসাঁবড় বদসয় নামার পর সমেল সুড়ঙ্গ চপসয় চেল আহমদ মুসা। চহাঁসট েলার মসো
সেষ্ট বড় আয়েসনর সুড়ঙ্গবট।
ওপসর-বনসে পাসশ সব বদসকই পােসরর চদয়াল।
বনকশ অন্ধকার।এক সময় হয়সো আসলার বসন্দাবস্ত বছল। এখন চনই।
সুড়সঙ্গর সমেসল এসস আহমদ মুসা েমসক দাাঁবড়সয়সছ।
সামসন পা চফলার আসে োর মসন হসলা, শত্রুরা শুধুই েসল ায়বন,
োসদর াসে চকউ ফসলা করসে না পাসর চসেসে োরা অবশ্যই বকছু কসরসছ বা
করসব। বক করসে পাসর? ববসফারক পােসে পাসর। েুাস ছাড়সে পাসর।
বাইসলনগুসলাসে চোরাগুপ্তা হামলার েসে পাহারা বসাসে পাসর।
আহমদ মুসা েুাস-মাে পসর আসছ। সুেরািং েুাস োর েসে চকান
সমস্যা নয়। মাবল্ট বর্সটক্টর োর হাসে আসছ। এ বর্সটক্টর ববসফারক চ চকান
অবস্থায় োক বর্সটক্ট করসে পাসর। বহউমুান ববর্-ওসয়ভ চসবঞ্জিং মবনটরবট
আহমদ মুসা েুসড় বদসয়সছ ববসফারক বর্সটক্টসরর সাসে। এর ফসল দ্য’বট ববষয়সক
এক সাসে মবনটর করা াসব।
আহমদ মুসা েলসে শুরু করল। োর দৃবষ্ট ববসফারক বর্সটক্টর ও
বহউমুান ববর্ ওসয়ভ চসবঞ্জিং মবনটসরর বদসক। দ্রুে এসোসি আহমদ মুসা।
ওরা বক সুড়ঙ্গ চেসক চবর হসে চপসরসছ? মসন হয় না। চপ্রবসসর্ন্টসক
বকর্োপ করার পর োরা এ প কন্ত চ সময় চপসয়সছ, োসে োরা সুড়সঙ্গর অসধকক
পে পার হসে পাসর। সুেরািং োরা খন সুড়সঙ্গর প্রাসন্ত চপ াঁছসব েখন বনশ্চয়
উদ্ধার অবভ াসনর েসে চসনা সদস্য ও পুবলশ চমাোসয়ন হয় াসব। সুেরািং
চপ্রবসসর্ন্টসক বনসয় োসদর সসর পড়া অবশ্যই সম্ভব হসব না। েখন োরা বক
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পদসযপ চনসব চসটাই বেন্তার ববষয়। কারণ এর সাসে চপ্রবসসর্সন্টর বনরাপত্তার
ববষয় েবড়ে আসছ।
সুড়সঙ্গর অসনকটা পে এবেসয় এসসসছ আহমদ মুসা। কেটা পে বলা
মুবেল। ঘবড়র বদসক োবকসয় োর মসন হসলা অসধককটা পে চস অবশ্যই পার
হসয়সছ। সিংসে সিংসেই েমসক উঠল আহমদ মুসা। োর মাসন ওরা সুড়সঙ্গর
বাইসরর প্রাসন্ত চপ সছ চেসছ। চ চকান ঘটনার সময় োহসল আসন্ন।
আহমদ মুসা োকাল বহউমুান চসবঞ্জিং মবনটসরর বদসক। বকন্তু বস্ক্রনটা
অন্ধকার। োর মাসন চকান বহউমুান ববর্ োর চরসঞ্জর মসধু আসসবন।
েটা সম্ভব একই দ্রুে েবেসে এসোসি আহমদ মুসা।
হঠাৎ সিংসে সিংসে কসয়কটা ধােব সিংঘসষকর শে কাসন এসলা আহমদ
মুসার। শেগুসলা কাসন চপ াঁছসেই আহমদ মুসা র্ান বদসক কাে হসয় পসড় চেল
সুড়সঙ্গর চদয়াসল।
বকন্তু চদরী কসর চফসলবছল আহমদ মুসা। চখসারে বদসে হসলা বাম
বাহুসক। কাাঁসধর সবন্ধস্থসলর বাহু-মাস্চলর একটা অিংশ উসড় চেল।
হাে চেসক পসড় চেল বিকটা।
অববরাম গুলী আসসছ।
আহমদ মুসা শুসয় পসড়বছল সুড়সঙ্গর চলাসরর একপাসশ।
গুলীগুসলার সবই সুড়সঙ্গর চলাসরর এক-চদড় ফুট ওপর বদসয় েসল
াসি।
আহমদ মুসা শুসয় চেসকই বিকটা চটসন োর মাোয় চসট করা হউমুান
ববর্ চসবঞ্জিং মবনটসরর বদসক োকাল। চদখল ১০০ বমটার সিংখুাবট লাশ করসছ।
োর মাসন ওরা একশ’ বমটার দূরসত্ব অবস্থান করসছ। বনশ্চয় ওরাও োসদর চসবঞ্জিং
মবনটসর আহমদ মুসার অবস্থান বেবহ্নে কসরসছ। োর অবস্থান চটর চপসয়ই োরা
গুলী ছুড়
াঁ সছ।
আহমদ মুসা শুসয় চেসকই বুাে চেসক বুাসন্র্ে-কটসনর একটা বড়
টুকরা চবর কসর বাম বাহুটা চবাঁসধ বনল।
ইবেমসধু গুলীবষকণ কসম এসসবছল।
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আহমদ মুসা িবলিং কসর এসোবার বসদ্ধান্ত বনল। গুলী চ সহেু চলাসরর
এক-সদড় ফুট ওপর বদসয় াসি, োই িবলিং কসর চস এসোসে পাসর।
বাড়বে সেককো বহসাসব আহমদ মুসা বুাে চেসক বুসলট-প্রুফ চহর্ কভার
চবর কসর মাোয় পসর বনল। মুসখ েুাস-মাে োকায় চহর্ কভারটা চসট করসে
একটু অসুববধা হসলও চমাটামুবট চসট হসয় চেল।
িবলিং কসর এসোসে লােল আহমদ মুসা।
আট-দশ ফুট এসোসেই আবার গুলী বৃবষ্ট চবসড় চেল।
আহমদ মুসা বকন্তু োমল না। এসোসেই লােল।
আহমদ মুসা পাল্টা গুলী করসে পারবছল না। কারণ ওসদর সাসে
চপ্রবসসর্ন্ট আসছন। চকানিসমই োর বনরাপত্তাসক ঝুাঁবকর মসধু চফলা াসব না।
আরও ববশ বাইশ বমটার েলার পর আহমদ মুসার চমাবাইল চবসে উঠল।
েমসক দাাঁড়াল আহমদ মুসা।
চমাবাইল চবর কসর কল অন করসেই ওপার চেসক চেনাসরল চমাস্তফার
উবিগ্ন কন্ঠ শুনসে চপল আহমদ মুসা। বলবছল চস, ‘বম. খাসলদ খাকান, আপবন
বঠক আসছন? চকান্ অবস্থাসন আপবন?’
‘আবম ভাসলা আবছ। আবম সুড়সঙ্গ ওসদর চেসক ৭০ বমটার দূসর, গুলী
বৃবষ্টর মসধু িবলিং কসর এসোবি।’ বলল আহমদ মুসা।
‘খুব সাবধান, বম. খাসলদ খাকান। আপনার বনরাপত্তা বকন্তু আমাসদর
কাসছ খুব বড় ববষয়। এবদসক বকন্তু মহাসিংকট! আমরা সুড়ঙ্গ এলাকাসহ চোটা
বসফরাস অিল বন্ধ কসর বদসয়বছ। ওরা সম্ভবে সুড়সঙ্গর মুসখর কাছাকাবছ
চকাোও অবস্থান করসছ। পাাঁে বমবনট আসে ওরা দ্য’ঘন্টার আবল্টসমটাম বদসয়সছ।
এ সমসয়র মসধু একটা চহবলকপ্টাসর ববোনী র্. আবমর আেুল্লাহ আন্দালুবস ও
খাবলদ খাকানসক বনসয় সুড়ঙ্গ চেসট চপ াঁছাসে হসব। চহবলকপ্টাসর কসর াবার
পসে োরা চকান বনরাপদ স্থাসন চপ াঁসছ চপ্রবসসর্ন্টসক মুবি চদসব। োরা চকান
বনরাপদ স্থাসন না চপ াঁছা প কন্ত আকাসশ চকান ববমান চহবলকপ্টার উড়সল, োসদর
ফসলা করসল োরা চপ্রবসসর্ন্টসহ চহবলকপ্টার িাশ করসব। আর দ্য’ঘন্টার মসধু
চহবলকপ্টার সুড়ঙ্গ মুসখ না চপ াঁছসল োরা চপ্রবসসর্ন্টসক চসখাসনই হেুা করসব,
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এবিং চসই সাসে ‘বনরব ধ্বিংসসর দদেু’ নাসমর মারণাস্ত্র ঝাাঁবপসয় পড়সব ইস্তাম্বুসলর
ওপর। এসব আপবন আরও ভাসলা বুঝসবন। এখন আমরা উভয় সিংকসট!
চপ্রবসসর্সন্টর েীবনসক চকানভাসবই আমরা ঝুবাঁ কর মসধু চফলসে পাবর না। এখন
বলুন, আপনার পরামশক বক?’ চেনাসরল চমাস্তফা কামাল বলল।
‘ওরা া বসলসছ োই করসব। বেবন আবম ওসদর। আপনারা োসদর দাবব
চমসন বনন। বলুন চ , খাসলদ খাকানসক খুাঁসে পাওয়া াসি না। সম্ভবে সুড়সঙ্গ
ঢুসকসছ। োসক চলাসকট করার আমরা চেষ্টা করবছ। োসক চপসলই আমরা
োসকসহ ববোনীসক চহবলকপ্টাসর কসর সুড়সঙ্গ মুসখ চপ াঁ ছাব।’ বলল আহমদ
মুসা।
‘ওসদর দাবব আমরা চমসন চনব? আপবনই এটা বলসছন? আর চকান পে
চনই?’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা ভািা েলায়। োর কসন্ঠ কান্নার সুর।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আল্লাহর উপর ভরসা হারাসনা আমাসদর
বঠক নয়। এখনও এক ঘন্টা পিান্ন বমবনট আমসদর হাসে আসছ। এ সমসয় অসনক
বকছুই ঘটসে পাসর।’
‘স্যবর। আল্লাহর উপর আমাসদর ভরসা আমাসদর আসছ। বরাবসরর
মসো আপনার কাসছও আমাসদর অসনক আশা। এই ১ ঘন্টা ৫৫ বমবনট সমসয়র
েসে আপবন বক ভাবসছন? আমসদর বক করণীয় বসল আপবন মসন কসরন?’ বলল
চেনাসরল চমাস্তফা।
‘চপ্রবসসর্ন্ট ওসদর হাসে োকায় পবরবস্থবের উপর কমান্র্ ওসদর হাসে।
চপ্রবসসর্ন্টসক উদ্ধার করার চ চকান অবভ ান ঝুাঁবকপূণক দ্য’বদক চেসকই। ওরা
চপ্রবসসর্ন্টসক হেুা করসে পাসর, আবার আমাসদর আিমসণও চপ্রবসসর্সন্টর
যবে হসে পাসর। চপ্রবসসর্ন্টসক উদ্ধাসরর েসে এমন একটা পদ্ধবে দরকার াসে
চপ্রবসসর্সন্টর চকান যবে হসব না, আবার ওরাও চপ্রবসসর্সন্টর যবে করার চকান
সুস াে পাসব না।’ বলল আহমদ মুসা।
‘এমন পদ্ধবেটা বক? েুাস-সবাম, েুাস-বুসলট, েুাস-সরপ্র এই ধরসনর
অস্ত্র এসযসত্র বনরাপদ। বকন্তু ওসদর েুাস-মাে আসছ এটা বনবশ্চে। সুেরািং এ
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ধরসনর চকান অস্ত্র কাসে আসসব না। আপবন বক অে চকান রকম চকান অসস্ত্রর
কো বেন্তা করসছন?’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘নাভক েুাসসর বেনবট প্রকার খুব চববশ পবরবেে। চসগুসলা হসলা এনবে১, এনবে-২ ও এনবে-৩। এই বেনবট নাভক েুাসই ভয়িংকর। প্রেমবট মানুসষর
মৃেুু ঘটায়, বিেীয়বট মানুষসক পঙ্গু কসর চদয় এবিং েৃেীয়বট মানুসষর বেন্তা ও
েলিবি বহুবদসনর েসে অেল কসর চদয়। বকন্তু আসরকটা নাভক েুাস আববষ্কৃে
হসয়সছ, াসক এনবে-৪ বলা হসি। এই েুাস-অস্ত্র ওগুসলার মসো যবেকর নয়।
মানুসষর মবস্তসষ্কর ওপর এর চকান বিয়া চনই। এই নাভক েুাসসর বুবহাসর
মানুসষর েলিবি, কাে করার শবি কসয়ক ঘন্টার েসে রবহে হসয় ায়। এই
সময় োর হাে-পা এসকবাসরই অকা ককর োসক। বকন্তু বেন্তা-চেেনা পবরষ্কার
োসক। কোও স্বাভাববকভাসব চস বলসে পাসর। আবম এ অসস্ত্রর কোই বেন্তা
করবছ। এই অসস্ত্রর বড় গুণ হসলা, েুাস-মাে এসযসত্র অকা ককর। এই েুাস
মানুসষর চ চকান ধরসনর চপাশাক চভদ কসর চলামকূপ বদসয় চদসহ প্রসবশ কসর।’
আহমদ মুসা োমল।
‘আলহামদ্যবলল্লাহ! ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান, আপবন সুন্দর একটা
সন্ধান বদসয়সছন। এই নাভক উইপন আমাসদর বর্পাটকসমসন্ট চনই। চসনাবাবহনীর
আসছ বক না ো বলসে পারবছ না। আবম এখবন চখাাঁে বনবি। আবম আপনাসক
এখবন োনাবি বম. খাসলদ খাকান।’
বসল সালাম বদসয়ই কল অফ কসর বদল চেনাসরল চমাস্তফা।
আহমদ মুসাও কল অফ কসর বদসয় আসের মসোই িবলিং কসর সামসন
এসোসে লােল। ওসদর দাবব চমসন চনয়ার চঘাষণা চদয়ার আসেই ওসদর চেসক
একটা বনবদকষ্ট দূরসত্ব োসক চপ াঁছসে হসব।
বমবনট পাাঁসেক পসরই আবার আহমদ মুসার চমাবাইল পসকসট নাো-নাবে
শুরু কসর বদল।
আহমদ মুসা বনসয় কল অন কসর সালাম বদসেই ওপার চেসক চেনাসরল
চমাস্তফার েলা চপল।
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সালাসমর উত্তর বদসয়ই চস বলল, ‘আলহামদ্যবলল্লাহ, বম. খাসলদ খাকান।
এনবে-৪ নাভক েুাস মাত্র সপ্তাহ খাসনক আসে ‘স্যাম্পল’ বহসসসব চসনাবাবহনীর
হাসে এসসসছ। োরা মাত্র দ্য’বার এর চটি কসরসছ। বকন্তু োরা বসলসছ, এ নাভক
েুাস দূর চেসক চরপ্র করা ায় না। এর বুসলট বকিংবা চবামাও দেরী হয়বন। এর
পাইপ োসনর চরঞ্জ মাত্র কসয়ক বমটার। এখন...।’
‘হ্াাঁ, চেনাসরল চমাস্তফা, সসবকাচ্চ ২৫ বমটার দূর চেসক এটা চছাাঁড়া ায়।’
চেনাসরল চমাস্তফার কোর মাঝখাসনই বসল উঠল আহমদ মুসা।
‘আপবন এে বর্সটইল োসনন? ওরা চো বলল, আববষ্কাসরর পর মাত্র
মাস দ্যসয়ক হসলা এর সফল চটি হসয়সছ। দ্যবনয়ার অবধকািংশ চসনাবাবহনী নাবক
এর এখনও চখাাঁেই োসন না! আপবন বক কসর োনসলন ওরা ববস্ময় প্রকাশ
কসরসছ!’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘োক, ওসব কো চেনাসরল চমাস্তফা। এখন চেনাসরল চমাস্তফা, এ
বুাপাসর আপনাসদর বেন্তা বলুন।’ আহমদ মুসা বলল।
‘হ্াাঁ, ওসদর সাসেও আমার আলাপ হসয়সছ বম. খাসলদ খাকান। ওরা
আপনার সাসে একমে চ , চপ্রবসসর্ন্টসক বনরাপসদ উদ্ধাসরর েসে এই নাভক
েুাসসর বুবহারই একমাত্র পে। বকন্তু গুহামুসখর চ অবস্থান, োসে ওসদর নের
এবড়সয় ওসদর অেটা কাসছ াওয়া সম্ভব নয়। আসরকটা হসে পাসর ওসদর দাবব
চমসন বনসয় ওসদরসক চহবলকপ্টার সরবরাসহর ছসল ওখাসন চনসম এই নাভক
েুাসসর বুবহার করা। বকন্তু চহবলকপ্টারসক চ খাসন লুান্র্ করসে হসব, চসখাসন
চেসক সুড়ঙ্গ মুসখর দূরত্ব এেটা চ , চহবলকপ্টাসর বসস এ অস্ত্র বুবহার করা াসব
না। চহবলকপ্টার চেসক চবর হসয় সামসন এবেসয় চস অসস্ত্রর বুবহার করসে চেসল
বকর্োপকারীসদর নেসর পড়সে হসব এবিং োসে চপ্রবসসর্সন্টর েীবন ববপন্ন
হসে পাসর। এই অবস্থায় সবার মে হল, বকছু করা আপনার পসযই শুধু সম্ভব।
অবশ্য সুড়সঙ্গর স্বল্প পবরসর োয়োয় গুলী বৃবষ্টর মসধু সামসন এসোসনা চ
ববপজ্জনক, চসটা আমরা চভসববছ। েবু...।’
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চেনাসরল চমাস্তফার কোর মাঝখাসনই আহমদ মুসা বসল উঠল, ‘আবম
এসোবার চেষ্টা করবছ এবিং এসোবি। বকন্তু এনবে-৪ পাইপোন এখাসন আমার
কাসছ চপ াঁছার বুাপাসর বক বেন্তা কসরসছন?’
‘এনবে-৪ পাইপোন বনসয় দ্য’েন কমাসন্র্া াসব, আমরা বেন্তা কসরবছ।’
বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘বকন্তু োরা বদ গুলী চখসয় মারা ায়? সুড়সঙ্গর চশষ বাাঁক চেসক সুড়ঙ্গ
মুখ প কন্ত একশ’ পবেশ বমটার োয়োটা খুবই ববপজ্জনক। সুড়ঙ্গ এখাসন
এসকবাসর চসাো। োর ওপর বাাঁসকর পসরর বকছুটা োয়ো উাঁেু, মাসন সামসনর
বদসক েড়াসনা। এখাসন এসস চবশ কসয়কটা চলারসক বহট কসরসছ। ভােফল,
ববপজ্জনক ঐ এলাকার এসকবাসর চশষ প্রাসন্ত এসল োরা আমার সন্ধান পায়
বহউমুান ববর্ চসবঞ্জিং মবনটসরর মাধুসম। েবু আমাসক গুলী চখসে হসয়সছ। আহে
হওয়ার মাধুসম আবম চবাঁসে চেবছ। বকন্তু এখন ঐ ববপজ্জনক এলাকা অবেিম
করা োসদর েসে কবঠন হসব। এই অবনশ্চয়োর ওপর আমাসদর উদ্ধার বমশন
চো বনভকর করসে পাসর না!’
োমল আহমদ মুসা।
‘স্যবর, বম. খাসলদ খাকান, আপবন চ গুলীববদ্ধ আপবন চসটা আমাসদর
োনান বন। আমরা...।’
আহমদ মুসা চেনাসরল চমাস্তফার কোয় বাধা বদসয় বলল, ‘এই ববষয়
এখন আমাসদর আসলােু নয়। আল্লাহ বাাঁবেসয় চরসখসছন, এটাই বড় কো।’ এখন
বলুন, চেনাসরল চমাস্তফা, র্ল চরাবট আপনারা পাঠাসে পারসবন বক না। ওগুসলা
চো দূর বনয়বন্ত্রে, বাাঁকা পসেও োসক োলাসনা ায়।’
‘ইউসরকা, ইউসরকা, চপসয়বছ, পাওয়া চেসছ পে! ধেবাদ আপনাসক বম.
খাসলদ খাকান। কসয়ক বকসলাবমটার দূসর পাঠসনা ায় দূর বনয়বন্ত্রে এমন চরাবট
ন্ত্র আমাসদর আসছ। এখনই বুাবস্থা করবছ। কসয়কটা চরাবটসক আমরা পাঠাব।’
বলল চেনাসরল চমাস্তফা উচ্ছ্ববসে কসন্ঠ।
‘ধেবাদ, চেনাসরল চমাস্তফা। এখন কসয়কটা কো শুনুন। প্রেম কো
হসলা, এখনই আপনারা এনবে-৪ পাইপোনসহ কসয়কটা চরাবট ন্ত্র পাবঠসয়
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চদসবন। দ্যই. সুড়ঙ্গ মুখ অেকাৎ োসদর অবস্থান প কন্ত এখনও আমার সামসন ৫০
বমটার পে। ওসদরসক এনবে-৪ পাইপোসনর চরসঞ্জ আনসে হসল আমাসক আরও
২৫ বমটার এসোসে হসব। আবম এই পাঁবেশ বমটার পে এসোবার পর এবিং এনবে৪ পাইপোন হাসে পাওয়ার পর আপনারা ওসদর দাবব মানার চঘাষণা চদসবন।
দাবব মানার চঘাষণা আসে এসল আমার সামসন এসোসনাটা েুবির চখলাফ হসব।
ওসদর দাবব মানার পর আবম আর সামসন এসোসবা না। োহসল ওরা বনবশ্চে হসব
সব বদক চেসকই আমরা অসফনবসভ কাে বন্ধ কসরবছ। ওরা বনবশ্চে হবার ফসল
অসেককও হসব। এর দশ বমবনট পর এনবে-৪ বুবহার করব। েৃেীয়ে. আবম
এনবে-৪ বুবহার করার দশ বমবনট পর আপনারা চহবলকপ্টার বনসয় সুড়ঙ্গ মুসখ
লুান্র্ করসবন। েেুেে
ক . ওসদর দাবব চমসন বনসল ওরা বনশ্চয় শেক চদসব চ , ওসদর
একেন বা দ্য’েন চহবলকপ্টাসরর চভেসরর অবস্থা চদখার এবিং আমাসক ও
ববোনীসক চবাঁসধ বনবিয় কসর রাখার েসে। চহবলকপ্টার লুান্র্ করসল ঐ রকম
শেক বদ না চদয় অেবা চকউ বদ চহবলকপ্টাসর না ায়, োহসল ধসর বনসে হসব
এনবে-৪ োর বমশন সম্পূনক কসরসছ। েখন...।’
আহমদ মুসাসক বাধা বদসয় চেনাসরল চমাস্তফা বসল উঠল, ‘বকন্তু চখাদা
না খাস্তা, বদ এনবে-৪ কা ককরী না হয়, োহসল বক হসব?’
‘আবম এক বদসকর ববকল্প বসলবছ। চখাদা না করুক, আমার বদক চেসক
বদ চকান সাড়া না পান, োহসল এটাই হসব আপনাসদর কাে। অেবদসক আসে
ঘসটসছ, বক করসে হসব আবমই চসটা আপনাসদর োনাব।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আল্লাহ চস ধরসনর পবরবস্থবে আনসবন না। আমরা আপনার কসলর
অসপযা করব।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল।
‘ওসক, আসসালামু আলাইকুম।’
ওপার চেসক, ‘চখাদা হাসফে, ওয়া আলাইকুম সালাম।’ শুনসে চপল
আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা কল অফ কসর চমাবাইল পসকসট চরসখ বকছুযণ চোখ বুসে
চরি বনল। োরপর শুরু করল আবার িবলিং।
এবার েবে দ্রুে করল আহমদ মুসা।
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আবারও গুলী বষকণ শুরু হসলা।
গুলী বৃবষ্ট েলসে লােল এবার অসঝার ধারায়।
আহমদ মুসার ভােু ভাসলা এ োয়োটা একটু উেু হসয় সামসনর বদসক
চেসছ। ফসল গুলীগুসলা আরও একটু বনরাপদ দূরত্ব বদসয় উসড় াসি। সামসন
চকাোও বদ এর ববপরীে হয় মাসন চলারটা বনেু হয়, োহসলই ববপদ ঘটসে
পাসর।
এরকম বকছু ঘটসলা না। আহমদ মুসা সামসন এবেসয়ই েলল।
আহমদ মুসার চমাবাইল নসড়েসড় উঠল।
কল এসসসছ।
উবিগ্ন হসলা আহমদ মুসা, চেনাসরল চমাস্তফার কল চকন আবার!
চদসহর ভারটা র্ান পাসশ বনসয় সামসন এসোসনা অবুাহে চরসখই
আহমদ মুসা কষ্ট কসর আহে বাম হাে বদসয়ই চমাবাইল চবর কসর স্ক্রীসনর বদসক
োবকসয়ই েমসক চেল। চোসসফাইসনর চটবলসফান।
চটবলসফান মুসখর কাসছ বনসয় সালাম বদসয় আহমদ মুসা চোসসফাইনসক
কো বলার সুস াে না বদসয়ই বলল, ‘আবম ভাসলা আবছ, র্াবলকিং চোসসফাইন! এক
ঘণ্টা পর ইনশাআল্লাহ চোমার সাসে কো বলল। চদায়া কসরা। ভাসলা চেসকা।’
আহুমদ মুসার কো চশষ হসেই ওপার চেসক চোসসফাইন বলল,
‘আল্লাহ হাসফে! আসসালামু আলাইকুম।’ চোসসফাইসনর কন্ঠ ভারী। ভারী কন্ঠ
কাাঁপবছল োর।
‘ওয়া আলাইকুম সালাম!’ বসল আহমদ মুসা কল অফ কসর বদল।
মনটা খারাপ হসয় চেল আহমদ মুসার। চোসসফাইসনর কবম্পে ভারী
কন্ঠ োর সমগ্র চেেনায় একটা ন্ত্রনার সৃবষ্ট কসরসছ।
মূহুসেকর েসে চোখ বন্ধ করল। মসন মসন বলল, ‘সব অবস্থায় একমাত্র
মহান আল্লাহরই সব প্রশিংসা।’
আহমদ মুসা োর এসোসনার েবে আরও দ্রুে করল। আবৃে হােটাসকও
পুসরাপুবর কাসে লাোল।
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এসক চো ভুাপসা েরম। োর ওপর পবরশ্রম ও আহে বাহুর ওপর
বাড়বে োপ- সব বমবলসয় ঘাসম চোসল হসয় চেসছ আহমদ মুসার।
এক োয়োয় এসস আবার েমসক চেল আহমদ মুসা। হঠাৎ এখাসন এসস
সুড়সঙ্গর চলার উসঠর বপসটর মসো ফুসল উসঠসছ। গুলীগুসলা প্রায় োর ো ছুাঁসয়ই
চববরসয় আসসছ। গুলী েলা অবস্থায় আর এক ইবিও সামসন এসোসনা সম্ভব নয়।
হোশ হসয় আহমদ মুসা ো এবলসয় বদল সুড়সঙ্গর চলাসরর ওপর। হোশ
হসলও আশার আসলা একটা রসয়সছ। চস চেসম চেসল গুলীও চেসম াসব, অন্তে
কসম াসব। োর সুস াে চস বনসে পারসব।
মন বকছুটা প্রসন্ন হসলা।
আর কে দূসর চস ২৫ বমটার চরঞ্জ চেসক?
বহউমুান ববর্ চসবঞ্জিং মবনটরটা চস চটসন বনল। োর বস্ক্রসনর ওপর চোখ
পড়সেই আনসন্দ উজ্জ্বল হসয় উঠল আহমদ মুসার চোখ। ২৫ বমটাসরর চববশ
োয়ো চস অবেিম কসর এসসসছ। সামসন আর মাত্র ২৪ বমটার বাাঁবক।
আল্লাহর শুকবরয়া আদায় করল আহমদ মুসা, বঠক োয়োয় আল্লাহ
োবমসয় বদসয়সছন োসক।
এবার আহমদ মুসার দৃবষ্ট প্রসাবরে হসলা চপছসনর বনকশ কাসলা
অন্ধকাসরর বদসক।
এখন োর র্ল-সরাবট আসার অসপযা।
সমসয়র পবরমাপ করল আহমদ মুসা। প্রায় ১ ঘন্টার মসো সময় হাসে
আসছ। চরাবসটর চ েবে, োসে এই পেটা পাবড় বদসে ১৫ চেসক ২০ বমবনসটর
চববশ লােসব না। এর অেক চরাবসটর েসে আরও কমপসয আধা ঘন্টা অসপযা
করসে হসব।
গুলী বৃবষ্ট কসম এসসসছ।
আরও আধা ঘন্টা পার হসলা। চরাবট এসলা না।
পসকসটর চমাবাইল আবার সাড়া বদসয় উঠল আহমদ মুসার।
আহমদ মুসা চমাবাইসলর বরিং চটান বন্ধ কসর ভাইসব্রশন এলাটক অন
কসরসছ।
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এখন শত্রুরা এেই কাসছ চ , বনেু স্বসর কো বলাও ঝুবকপূণক।
আহমদ মুসা পসকট চেসক চমাবাইল চবর কসর চদখল, চেনাসরল
চমাস্তফার চটবলসফান।
কল অন কসর আহমদ মুসা চমাবাইল চলাসর চরসখ চমাবাইসল মুখ
চঠবকসয় বফস বফসস কসন্ঠ বলল, ‘চেনাসরল চমাস্তফা আবম বনধকাবরে স্থাসন চপ াঁসছ
চেবছ। এখন চরাবসটর অসপযা।’
‘প্রস্তুবেসে একটু সময় চলসেসছ। প্রায় ১৫ বমবনট আসে োরটা চরাবট
োসদর াত্রা শুরু কসরসছ। মবনটবরিং-এ োকা চসনা অবফসার আমাসক বকছুযণ
আসে োনাসলন, ১০ বমবনট প কন্ত পে ভাসলাভাসবই েসলসছ, ইনশাআল্লাহ
বঠকঠাক ো লসযু চপ াঁসছ াসব।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
চরাবট হাসে পাওয়ার পর আবম একটা বমস কল বদব, োরপর আপনারা
দাবব মানার চঘাষনা বদসবন।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ওসদর সাসে আবার আমাসদর কো হসয়সছ। আমরা বসলবছ, দাবব মানার
ববষয়বট আমরা ববসবেনা করবছ। শীঘ্রই আমরা োনাবি। োরা দাববর সাসে
আরও বকছু কো চ াে কসরসছ। োরা বসলসছ, সুড়ঙ্গ পসে ারা োসদর বপছু
বনসয়সছ, োসদর বপছু চনয়া অববলসম্ব বন্ধ করসে হসব এবিং দাবব মানার সিংসে
সিংসে োসদর বপছু হসট সসর চ সে হসব।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘আবম অগ্রসর হওয়া বন্ধ কসর বদসয়বছ এবিং আপনারা দাবব মানার পর
আবম অবশ্যই অন্তে পাাঁে বমটার চপছসন সসর াব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘বঠক আসছ, বপছু হটা শুরু হসলই েলসব। আর শুনুন, মুার্াম চটবলসফান
কসরবছসলন। উবন খুব উবিগ্ন। ববষয়টা চদখলাম উবন োসনন। আবম োাঁসক বসলবছ,
চকান ভয় চনই, েনাব খাসলদ খাকান পবরকল্পনা চমাোসবক এসোসিন। অবশ্য
আপনার আহে হওয়ার কো আবম োসক োনাইবন।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘ধেবাদ চেনাসরল, চপ্রবসসর্ন্ট বকর্োপ হওয়ার কো মুার্াম বক কসর
োনসলন? আপনারা চো কসয়কেন ছাড়া আর কাসরা কাসছই এটা প্রকাশ
কসরনবন।’ আহমদ মুসা বলল।
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‘উবন োর বান্ধবীর কাছ চেসক চেসনসছন। আবম এ ববষসয় োাঁসক আর
বকছু বেসেস কবরবন।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘বঠক আসছ। আবম বুসঝবছ। োহসল এখাসনই কো চশষ। আসসালামু
আলাইকুম।’
‘ওয়া আলাইকুম সালাম। ‘আল্লাহ হাসফে!’ ওপার চেসক বলল
চেনাসরল চমাস্তফার কন্ঠ।
আহমদ মুসা চমাবাইসলর কল অফ করসে করসে ভাবল চোসসফাইসনর
বান্ধবীর কো। বনশ্চয়ই চস বশবযকার কাছ চেসকই খবরটা চেসনসছ।
চোসসফাইসনর এই বান্ধবী মবহলা আসসল চক? বনসে েরে কসর চকন এে েেু
সিংগ্রহ কসর? বলসে চেসল আহমদ মুসার সাফলু অসনকখাবনই োর সাহাস ুর
ফল। চকন এে উপকারী চস? চকন চস সরাসবর কো বসল না? এবার এ বুাপাসর
বকছু চখাাঁে-খবর বনসেই হসব।
আহমদ মুসা কল অফ কসর চমাবাইল পসকসট পুসর চপছসন োকাসেই
চদখসে চপল আবছা এক নীল র্ট। নীল র্টটা িসমই স্পষ্ট হসয় উঠসছ।
খুবশ হসলা আহমদ মুসা। চরাবট এসস চেসছ!
বমবনট খাসনসকর মসধু দ্য’বট চরাবট োর হাসে এসস চপ ছল।
চপছসন আর চকান র্ট বেহ্ন চদখসলা না। োর মাসন োরটা চরাবসটর মসধু
দ্য’বট চশষ প কাসয় এসস ওসদর গুলীসে ধ্বিংস হসয়সছ বকিংবা অেবকছু ঘসটসছ।
দ্য’বট চ বঠকঠাক চপ ছসে চপসরসছ এেসে আহমদ মুসা আল্লাহর শুকবরয়া
আদায় করল।
দ্যই চরাবসটর সাসে চবাঁসধ চদয়া এনবে-৪ এর দ্য’বট পাইপোন খুসল বনসয়
চরাবটসক বনবিয় কসর পাসশ চরসখ বদল।
চপবেল টেক চজ্বসল আহমদ মুসা পাইপ োন দ্য’চটাসক পরীযা করল।
চদখল, দ্য’বটই বঠকঠাকভাসব চলাসর্র্। ফায়াবরিং বর্িুাে সসবকাচ্চ ২৫ বমটার,
চসটাও পবরষ্কার চলখা আসছ পাইপোসনর োসয়। আসরকটা গুরুত্বপূণক েেুও
চপল পাইপোসনর োসয়র চলখা চেসক। চসটা হসলা, পাইপোন ফায়ার করার ১০
চসসকসন্র্র মসধু েুাস বটউব সসবকাচ্চ দূরসত্ব চপ াঁসছ বনরসব বববকরণ শুরু করসব।
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দূরত্ব কম হসল আরও কম সময় লােসব। বববকরন চকসের ৫ বেকবমটার োয়ো
েুসড় এনবে-৪ েুাস ছবড়সয় পসড় পাাঁে চসসকসন্র্র মসধু। েন্ধহীন অদৃশ্য এই
েুাস ছবড়সয় পড়ার ৫ বমবনসটর মসধু এর এুাকশন পূণকভাসব প্রকাশ পাসব। এক
সমসয়র েসে দ্য’বট েুাস বটউব সসবকাচ্চ চর্াে।
‘োর মাসন’, ভাবল আহমদ মুসা, ‘পাইপোন ফায়ার করার ছয় বমবনসটর
মসধুই বভকবটমরা শারীবরকভাসব অেল হসয় পড়সব।’
ববষয়গুসলা সম্পসকক বনবশ্চে হসয় আহমদ মুসা োর চমাবাইল চেসক
একটা বমস কল বদল চেনাসরল চমাস্তফাসক।
মাত্র পাাঁে বমবনট। আহমদ মুসার হাসের চমাবাইল ভাইসব্রট করসে শুরু
করল। চদখল চমাবাইসলর স্ক্রীসন চমসসসের বসেোল।
চমসসেবট ওসপন করল আহমদ মুসা। চেনাসরল চমাস্তফার চমসসে: দাবব
মানার সম্মবে োসদর োবনসয় চদয়া হসলা। োরা খুবশ হসয় অবভনন্দন োবনসয়সছ
আমাসদর।’
চমাবাইসলর কল অফ কসর আহমদ মুসা বহউমুান ববর্ চসবঞ্জিং মবনটরটা
সামসন এসন চশষ বাসরর মসো পরীযা করল, শত্রুরা বঠক ২০ বমটার দূসর।
আহমদ মুসা দ্যই পাইপোসনর বর্িুাে এর্োি কসর সময় চদসখ
বনসয় ববসবমল্লাহ বসল প্রেসম একটা পাইপ োন ফায়ার করল।
প্রেম পাইপোন ফায়ার করার পর বিেীয় পাইপ োন েুসল বনসয়
বহউমুান ববর্ চসবঞ্জিং মবনটসর আবার ওসদর ২০ বমটার দূরত্ব বঠক আসছ বক না
চদসখ বনসয় আল্লাহর নাম বনসয় বিেীয় ফায়ার করল আহমদ মুসা। সময়টা আবার
চদসখ বনল। মসন মসন আল্লাহর কাসছ প্রােকনা করল, ‘চহ েেেসমূসহর মহান
সবকশবিমান মাবলক, আমার োন-সামেকু অনুসাসর আবম চেষ্টা করলাম, ফল
আপনার হাসে, ফল চদবার মাবলক আপবন। আপনার কাসছ সবসেসয় ভাসলাটা
প্রােকনা করবছ। আপবন আমাসদর সাহা ু করুন।’
বলসে চেসল এই প্রােকনাসেই আহমদ মুসার চকসট চেল ছয় সাে বমবনট।
চশসষ ঘবড়র বদসক োবকসয় আহমদ মুসা ভাবল, আল্লাহ কসরন চো এই
সমসয়র মসধু এনবে-৪ েুাস বটউব োর বমশন চশষ কসরসছ।
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পরীযার েসে আহমদ মুসা িবলিং কসরই সামসন এসোবার বসদ্ধান্ত
বনল। ওরা সবিয় োকসল অবশ্যই গুলী আসসব। চ সহেু এই এবেসয় াওয়া হসব
ওয়াদার চখলাফ, োই এ গুলী বৃবষ্ট ভয়াবহ ধরসনর েীব্র হসে পাসর।
ববসবমল্লাহ বসল আহমদ মুসা অগ্রসর হসে লােল। খুব দ্রুে চস ঝুাঁবকপূণক
উাঁেু োয়োটা পার হসলা। বকন্তু ওবদক চেসক চকান গুলী এসলা না।
মনটা খুবশসে ভসর চেল আহমদ মুসার।
েবু বনবশ্চে হবার েসে সাবধাসন আরও অগ্রসর হওয়া অবুাহে রাখল।
বকন্তু গুলী আর এসলা না।
আহমদ মুসা আরও এসোল।
োরবদসক ঘুটঘুসট অন্ধকার। অন্ধকাসরর মসধু সুড়সঙ্গর ওবদক চেসক বড়
দ্য’বট চোখ জ্বল জ্বল করসছ। আসলার কালার চদসখ বুঝল, ও দ্য’বট দরোর
ঘুলঘুবল। োর মাসন চস দরোর চশষ প্রাসন্ত এসস চেসছ। মবনটরবট চটসন বনসয়
চদখল মাত্র ৪ চেসক ছয় বমটার দূসর ওরা। োর মাসন আহমদ মুসা ওসদর কাসছই
দাাঁবড়সয় আসছ।
আনসন্দ উচ্ছ্ববসে হসয় উঠল আহমদ মুসার মন। োসদর এনবে-৪
পুসরাপুবর কাে কসরসছ। ওরা সবাই এখন শারীবরকভাসব অসকসো।
আহমদ মুসা বুাে চেসক টেক চবর কসর বাম হাসে বনসয় র্ান হাসে
বরভলবার বাবেসয় টেক জ্বালল।
টসেকর আসলা বেসয় পড়ল লুসটাপুবট চখসয় পসড় োকা বকছু মানুসষর
ওপর।
পসড় আসছ পাাঁেেন মানুষ।
সকসলই বনশ্চল।
োসদর চোসখ দৃবষ্ট আসছ, দৃবষ্টর ভাষা আসছ, বকন্তু েবে চনই।
ওসদর চোখ-ভরা ববস্ময় আর ভয়!
আহমদ মুসার দ্য’চোখ আকুল হসয় খুাঁেবছল চপ্রবসসর্ন্টসক।
চপ্রবসসর্ন্ট ঐ পাাঁেেসনর মসধু চনই।

বসফরাসস ববসফারণ

124

আহমদ মুসার লাইসটর চফাকাস আরও সামসন বেসয় সুড়ঙ্গ- মুসখর
দরোর ওপর বেসয় পড়ল।
এসোল আহমদ মুসা দরোর বদসক ওসদর বর্বিসয়।
দরোটা ১ ইবিরও চববশ পুরু ইস্পাসের চপ্লট। ববদ্যুৎ খুাঁবটর মসো চমাটা
ইস্পাসের দ্য’বট বার বদসয় দরো স্থায়ীভাসব বন্ধ। বার দ্য’বট দ্য’পাসশর পােসরর
চদয়াসল চঢাকাসনা এবিং বসসমসন্টর প্লািার বদসয় আটসক চদয়া। দরোটা চ মন
পুরু, চেমবন বিসলর হুকটা চহবভ। মসন হয় কামাসনর চোলা চমসরও এই দরোর
বকছু করা াসবনা।
ববকল্প পে োহসল আসছ।
আহমদ মুসার টসেকর চফাকাস বাসম, সামসন ঘুসর র্ান বদসকর একটা
বসাঁবড়র ওপর এসস পড়ল।
বসাঁবড়টা একেলা সমান উাঁেু এবিং ো বেসয় চশষ হসয়সছ একটা দরোয়।
সুড়ঙ্গ-মুসখর দরোর মসোই ও দরোটা পুরু বিসলর মসন হসলা।
দরোটা আধা চখালা।
দরোর পাসশই পাাঁে-ছয় ইবি আয়েসনর একটা বিল বার চদসখ আহমদ
মুসা বুঝল সুড়সঙ্গর দরোর মসো এই চহবভ বিল বারটা বদসয়ই এই দরো বন্ধ
বছল। এ দরোও কামান চদসে ভািার মসো নয়।
আহমদ মুসার মসন পড়ল প্রাসাসদর চল-আউসট চস সুড়ঙ্গ-মুসখর পাসশ
বমবলটারী প কসবযন টাওয়ার চদসখবছল। এটাই বক চস টাওয়ার হসে পাসর?
এক হাসে টেক, অে হাসে বরভলবার বাবেসয় আহমদ মুসা দ্রুে বসাঁবড়
বদসয় ওপসর উঠল।
পা বদসয় দরো ধীসর ধীসর বপছন বদসক চঠসল বদসয় োকাল ঘসরর
চভেসর। বরভলবাসরর বিোসর েেকবন বছল আহমদ মুসার।
বকন্তু চভেসর চদখল একই দৃশ্য।
প্রেসমই নের পড়ল দ্য’েসনর ওপর। দ্যই চেয়াসর ওসদর দ্য’েসনর চদহ
চনবেসয় পসড় আসছ।
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ওসদর দ্য’েসনর সামসনই চগ্রসনর্ লািার ও চহবভ চমবশনোন। ওগুসলা
ফায়ার পুাসনসল বাইসরর বববভন্ন র্াইসরকশসন োক কসর চপসে রাখা।
প কসবযণ পুাসনসল রসয়সছ একাবধক দূরববন।
আহমদ মুসা বুঝল, এসব বেবনসই বমবলটাবরসদর। সন্ত্রাসী
বকর্োপাররা এগুসলা দখল কসর বনসয়বছল মাত্র।
আহমদ মুসা এবার োকাল ঘসরর চপছন বদসক। চেয়ার দ্য’বটর একটু
চপছসনই চদখসে চপল দ্য’বট সিংোহীন চদহ। োসদর চদসহ সামবরক চপাশাক।
এরাই প কসবযণ টাওয়াসর বছল, এসদর চমসর বা সিংোহীন কসরই োরা বসাঁবড়
মুসখর প কসবযণ টাওয়ার দখল কসর বনসয়বছল।
আসরা চপছসন এসলা আহমদ মুসার চোখ।
চপছসন চদয়াসলর সাসে লাোসনা একটা চবর্ চদখসে চপল। প কসবযণ
টাওয়াসরর দসবনকসদর ববশ্রাম চনয়ার মসো একটা সাধারণ চবর্। চবসর্র ওপর
চদখসে চপল চপ্রবসসর্সন্টর চদহ।
আহমদ মুসা ছুসট চেল চপ্রবসসর্সন্টর কাসছ। সিংোহীন চপ্রবসসর্ন্ট।
চনবেসয় পসড় আসছ োাঁর চদহ।
আহমদ মুসা চপ্রবসসর্সন্টর বশবেল একটা হাে েুসল পাল্স পরীযা
করল। পাল্স স্বাভাববক।
আহমদ মুসা আল্লাহর শুকবরয়া আদায় করল।
এই সময়ই চমাবাইল চকাঁসপ উঠল আহমদ মুসার।
চমাবাইসলর কল অন কসর সালাম বদসেই ওপার চেসক চেনাসরল
চমাস্তফার উবিগ্ন কন্ঠ, ‘বম. খাসলদ, এবদসক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। আপনার কসলর
অসপযা করবছলাম। বক অবস্থা? সব বঠক চো?’
‘বমশন সাকসসসফুল! এই মাত্র চপ্রবসসর্সন্টর সিংোহীন চদসহর পাসশ
এসস আবম বসলাম।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আলহামদ্যবলল্লাহ! প্রধানমন্ত্রী মসহাদয় আমার পাসশ। আপবন োাঁর সাসে
কো বলুন।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল।
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‘আসসালামু আলাইকুম, বম. খাসলদ খাকান।’ ওপার চেসক প্রধানমন্ত্রীর
েলা চশানা চেল।
‘ওয়া আলাইকুম সালাম। আলহামদ্যবলল্লাহ! স্যার, আবম মহামাে
চপ্রবসসর্সন্টর পাসশ বসস। বেবন সিংোহীন, বকন্তু ভাল আসছন। আবম পাল্স
পরীযা কসরবছ। একদম নরমাল।’
‘ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান। আমরা সবাই, আমার চদশ আপনার কাসছ
কৃেে।’ প্রধানমন্ত্রীর ভারী কন্ঠ। আসবসে কাাঁপসছ োাঁর কন্ঠ।
‘স্যার, সব প্রশিংসা আল্লাহর। বেবনই আমাসদর সাহস, বুবদ্ধ, শবি সব
বকছু বদসয়সছন।’
‘বঠক বম. খাসলদ খাকান। বকন্তু আল্লাহ াাঁসক বদসয় োাঁর কাে করান,
বেবন ভােুবান। ভােুবানসকই বেবন বাছাই কসরন। শুনুন বম.! আমরা সবাই
চহবলকপ্টার বনসয় আসবছ। আবম মুার্ামসকও আনসে পাবঠসয়বছ। বেবনও
আসসবন। লবেফা আরবাকান োাঁসক বনসয় আসসব। ওসক...।’
প্রধানমন্ত্রীর কোর মাঝখাসনই আহমদ মুসা বলল, ‘স্যার, আপনারা
আসুন। বকন্তু একটা চহবলকপ্টাসরই আসসে হসব। াসে পাহারায় বা প কসবযসণ
োকা শত্রুপয বুসঝ চ , োসদর দাবব অনুসাসরই চহবলকপ্টার এসসসছ ববোনী র্.
আন্দালুবস ও খাসলদ খাকানসক ওসদর হাসে েুসল বদসে। োরা বুঝুক চ , োসদর
ববেয় হসয়সছ। চপ্রবসসর্ন্টসক বনরাপদ স্থাসন না চপ াঁছাসনা প কন্ত শত্রুপযসক গুর্
বহউমাসর রাখসে হসব।
সসঙ্গ সসঙ্গই েবাব বদল প্রধানমন্ত্রী। বলল, ‘ধেবাদ, বম. খাসলদ খাকান,
আপবন বঠক বসলসছন। আসবে আমাসদর বাস্তবো চেসক সবরসয় এসনবছল।
চেনাসরল চমাস্তফা ও পুবলশপ্রধানই শুধু চপ্রবসসর্ন্টসক আনসে াসব। আর
চপ্রবসসর্ন্ট ও আপনাসকই শুধু বনসয় আসসব। চহবলকপ্টার েসল আসার বমবনট
পসনর পসর োরবদসকর পুবলশ ও চসনা অবফসাররা বেসয় সুড়সঙ্গর সন্ত্রাসীসদর
চগ্রফোর করসব। আমরা সকসলই সামবরক হাসপাোসলর েত্বসর অসপযা
করবছ।’
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‘ধেবাদ স্যার, বঠক বেন্তা কসরসছন। আল্লাহ আমাসদর সাহা ু করুন!’
আহমদ মুসা বলল।
‘ওসক, বম. খাসলদ খাকান। আসসালামু আলাইকুম।’ বলল প্রধানমন্ত্রী।
‘ওসক স্যার, ওয়া আলাইকুম সালাম।’
বসল আহমদ মুসা চমাবাইসলর কল অফ কসর বদল।
আহমদ মুসা ঘবড়র বদসক োকাল। চদখল, বকর্োপার ‘বি বেসরা’চদর
চদয়া দাবব পূরসনর চশষ সমসয়র আর ২০ বমবনট বাবক আসছ। ববশ বমবনসটর মসধু
চহবলকপ্টার চপ াঁছসলই ওরা ভাবসব ওসদর দাবব পূরসণর েসেই চহবলকপ্টার
এসসসছ। আহমদ মুসার উসিে হসলা, ওরা চকানওভাসব সসন্দহ করসল ওরা মবরয়া
হসয় চমটাবলক ধ্বিংসসর অস্ত্র বুবহার করসে পাসর ার ফসল চহবলকপ্টার, োড়ী
চমটাবলক চকান বকছু বুবহারই সম্ভব হসব না। চপ্রবসসর্ন্ট ভবসনর ওপর আমাসদর
চসার্ক- এর বর্সফে আমসব্রলা আসছ, সামবরক হাসপাোল প কন্ত সবটা পসের
ওপর চনই।
আহমদ মুসাসক চববশযণ অসপযা করসে হসলা না। প্রধানমন্ত্রীর সাসে
কো বলার ১০ বমবনসটর মসধু চহবলকপ্টার এসস চেল।
ববমানবাবহনী চহবলকপ্টাসরর দয পাইলট গুহামুসখর একদম সবন্নকসটই
চহবলকপ্টার লুান্র্ করাল। এসব মাউসন্টন রাইর্ার চহবলকপ্টার পাহাসড় লুান্র্
করার সামাে সুস ােও কাসে লাোসে পাসর।
চহবলকপ্টার লুান্র্ কসরসেই আহমদ মুসা প কসবযণ টাওয়াসরর দরো
খুসল চপ্রবসসর্ন্টসক কাাঁসধ বনসয় চববরসয় এসস এসোসলা চহবলকপ্টাসরর বদসক।
দীঘক সময় পর বাইসরর আসলা-বাোসসর সাসে এই প্রেম সাযাৎ আহমদ
মুসার।
োরবদসক চোখ চ সেই চদখল, পাহাড় ও বসফারাসস চসনা ও পুবলসশর
চবিবন দেরী হসয় আসছ।
চহবলকপ্টার চেসক বসাঁবড় চনসম এসসসছ।
আহমদ মুসা বসাঁবড়র চোড়ায় চপ ছসেই চেনাসরল চমাস্তফা ও
পুবলশপ্রধান চনসম এসলা।
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বেনেন ধরাধবর কসর চপ্রবসসর্ন্টসক চহবলকপ্টাসর েুলল।
চহবলকপ্টারবট একবট লাইিং হাসপাোলও। একেন র্ািারও আসছ।
চপ্রবসসর্ন্টসক চবসর্ রাখসেই োাঁসক বনসয় কাসে চলসে চেল র্ািার।
আহমদ মুসা চপ্রবসসর্ন্টসক চরসখ চসাো হসয় দাাঁড়াসেই চেনাসরল
চমাস্তফা আহমদ মুসাসক বুসক েবড়সয় ধরল। োরপর পুবলশপ্রধানও।
‘েুরে আপনার এে ঋণ চশাধ করসব বক কসর বম. খাসলদ খাকান?’
আসবসে কন্ঠ চভসি পড়ল চেনাসরল চমাস্তফার।
চেনাসরল চমাস্তফা, বম. খাসলদ খাকাসনর গুলীববদ্ধ স্থান চেসক রি
চবরুসি নেুন কসর। র্ািার এবদসক চদখুন।’ বলল পুবলশপ্রধান নাবেম
এরসকন।
চেনাসরল চমাস্তফা র্ািাসরর বদসক একবার োবকসয় ছুসট এসলা আহমদ
মুসার আহে োয়োটা চদখার েসে। বলল, ‘এবদসকর োসপ ভূসলই চেবছ
আপনার আহে হওয়ার কো।’
র্ািার উসঠ দাাঁবড়সয়বছল।
‘না, র্ািার সাসহব, আপবন চপ্রবসসর্ন্টসক পরীযা করুন। ভার েুলসে
বেসয় োসপ একটু বব্ল্বর্িং হসি। হাসপাোসল চো াবিই। এখন বকছু দরকার
চনই।’
‘আপবন চপ্রবসসর্ন্টসক আনসে চেসলন চকন? আমরাই বনসয় আসোম।
একটা বাহু এভাসব আহে হওয়ার পর বকছুসেই এ ভার বহন করা বঠক হয়বন।
চকন আমাসদর নামসে বনসষধ কসরবছসলন?’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘আপনারা পবরবেে বুবিত্ব। চহবলকপ্টাসর পুবলশপ্রধান ও
চোসয়ন্দাপ্রধান এসসসছন, এটা শত্রুসক োনাসনা হসো না। অে বকছু ঘসটসছ বসল
সসন্দহ করসো। াক এ প্রসিংে। আসুন ববস।’ আহমদ মুসা বলল।
চহবলকপ্টার আকাসশ উসঠ আসার পর দ্রুে েলসে শুরু কসরসছ।
বসসসছ আহমদ মুসারা।
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‘বম. খাসলদ খাকান, আয়নার সামসন দাাঁড়াসল আপবন বনসেসক বনসেই
চবাধ হয় বেনসে পারসবন না। ধুসলা, বাবল, কাবলসে আপনার চপাশাসকরই শুধু রিং
পাল্টায়বন। মুখটাসকও অসেনা কসর বদসয়সছ।’
বসল হাসল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘বহুকাসলর পুরাসনা সুড়ঙ্গ। ধুসলা, বাবল, কাবলর স্তর পসড় চেসছ। ওর
মসধু বদসয়ই েড়ােবড় বদসয় অগ্রসর হসে হসয়সছ।’ আহমদ মুসা বলল।
পাশ চেসক র্ািার বসল উঠল, ‘আমাসদর মহামাে চপ্রবসসর্ন্ট
পারসফক্টবল ওসক। অল্পযসনর মসধুই োাঁর োন বফসর আসসব। হাসপাোসল
বনসয় এুাবন্ট এনবে-৪ ইনসেকশন বদসল কসয়ক ঘণ্টার মসধুই উবন সম্পূণক সুস্থ
হসয় াসবন।’
এবার দশ বমবনটও লােল না সামবরক হাসপাোসল চপ াঁছসে।
চহবলকপ্টার লুান্র্ করল সামবরক হাসপাোসলর েত্বসর।
চহবলকপ্টার লুান্র্ করসেই বসাঁবড় চনসম চেল। ছুসট এসলা এুাম্বুসলে।
চসনারা োরবদসক সেকক অবস্থাসন। চহবলকপ্টার চেসক বনরাপদ দূসর কসয়কটা
কার দাাঁবড়সয় আসছ।
এুাম্বুসলেটা উসঠ এসলা চহবলকপ্টাসরর দরোর সমেসল।
হাসপাোসলর কসয়কেন র্ািার এুাম্বুসলে চেসক চনসম এসস চহবলকপ্টাসরর
চবর্টাসক েবড়সয় এুাম্বুসলসে বনসয় চেল।
বনসে চনসম চেল এুাম্বুসলে।
‘বম. খাসলদ খাকান, বসাঁবড়র চোড়ায় প্রধানমন্ত্রী। আপবন আসে নামুন।’
বলল চেনাসরল চমাস্তফা আহমদ মুসাসক।
‘অলরাইট’ বসল আহমদ মুসা বসাঁবড়র বদসক এবেসয় চেল। োর চপছসন
চপছসন চেনাসরল চমাস্তুফা এবিং পুবলশপ্রধান নাবেম এরসকন।
বসাঁবড়র চোড়ায় মাবটসে পা চদবার আসেই আহমদ মুসা চদখসে চপল
অল্প একটু দূসর কাসরর চখালা দরো বদসয় আহমদ মুসার বদসক হাে নাড়সছ োর
চছসল আহমদ আেুল্লাহ। োর পাসশ চোসসফাইন। আর ড্রাইবভিং বসসট চদখসে
চপল লবেফা আরবাকানসক।
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আহমদ মুসা হাে চনসড় দৃবষ্ট বফবরসয় সামসন োকাল প্রধানমন্ত্রীর বদসক।
বসাঁবড় চেসক চনসম মাবটসে পা রাখসেই আহমদ মুসাসক এসস েবড়সয়
ধরল প্রধানমন্ত্রী। বলল, ‘আমার সরকার, আমার েনেসণর পয চেসক আপনাসক
অবভনন্দন। মহাআেিংক, মহাযবে চেসক আপবন আমাসদর রযা কসরসছন।
আল্লাহ আপনাসক এর ো াহ বদন!’ অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠ প্রধানমন্ত্রীর।
‘ধেবাদ স্যার’ বসল বনসেসক ছাবড়সয় বনসয় বলল, ‘স্যার, আমার চোটা
শরীর ধুসলা-বাবলসে ভরা। আপনার কাপড়-সোপড়ও নষ্ট হসয় চেল।’
‘আপবন ধুসলা-ময়লার মসধু সাোর চকাঁসটসছন, আর আবম োমাকাপসড়ও বকছু ধুসলা-কাবল লাোসে পারসবা না!’
বসলই প্রধানমন্ত্রী আহমদ মুসার আহে বাহু স্পশক কসর োনসে োইসলন,
‘চহবলকপ্টাসর র্ািার বছল, উবন বক আপনার আহে স্থানটা পরীযা কসরসছন? ‘
‘আবম বনষধ কসরবছলাম। এখন বেসয় চদখাব।’ বলল আহমদ মুসা।
‘এই চো আপনার েসে এুাম্বুসলে অসপযা করসছ! মুার্াম
এসসসছন।’ প্রধানমন্ত্রী বলসলন।
এুাম্বুসলে ও চোসসফাইসনর কারবট পাসশই এসস দাাঁবড়সয়বছল।
চমাবাইল চবসে উসঠসছ প্রধানমন্ত্রীর। চমাবাইলটা েুসল বনসে বনসে
আহমদ মুসার বদসক োবকসয় বলসলন, ‘বম. খাসলদ খাকান, আপবন এুাম্বুসলে
ান। আবম আসবছ হাসপাোসল।’
‘ওসক স্যার। আসসালামু আলাইকুম।’
বসল আহমদ মুসা এুাম্বুসলে ও েবড়র বদসক এসোসলা।
এুাম্বুসলসের দরো খুসল একেন র্ািার বনসে এসস দাাঁবড়সয়বছল।
আহমদ মুসাসক লযু কসর বলল, ‘আসুন স্যার।’
আহমদ মুসা চহসস বলল, ‘না, র্ািার, আপবন েলুন। আবম ঐ কাসর
আসবছ।’
আহমদ মুসা এসোসলা কাসরর বদসক।
োবড়র দরো খুসল ড্রাইবভিং বসট চেসক চনসম এসসসছ লবেফা
আরবাকান।
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এবদসক োবড়র চপছসনর দরো খুসল আহমদ আেুল্লাহও চববরসয়
এসসসছ।
চোসসফাইন োবড়র চভেসর বসসট বসস আসছ। আহমদ মুসা আহমদ
আেুল্লাহসক র্ান হাসে চকাসল েুসল বনসয় েুমু চখল কপাসল।
‘চোমার কাপসড় ময়লা, মুসখ ময়লা। চকন? ময়লা পবরষ্কার করবন
চকন?’
আহমদ আেুল্লাহসক েুমু চখসয়ই একটু ঝুাঁসক পসড় সালাম বদল
চোসসফাইনসক।
চোসসফাসনর মুসখ হাবস, চোসখ অশ্রু।
সালাম বনসয় বলল, ‘আহমদসক নাবমসয় দাও চোমার আঘাসে োপ
পড়সছ।’
আহমদ মুসা আহমদ আেুল্লাহসক নাবমসয় বদসয় সামসন োবকসয় সালাম
বদল লবেফা আরবাকানসক।
সালাম বনসয় লবেফা আরবাকান বলল, ‘স্যার উঠুন।’
‘ধেবাদ’ বসল আহমদ মুসা আহমদ আেুল্লাহসক োবড়সে েুসল বনসে
উসঠ বসল।’
লবেফা আরবাকান োবড়র দরো বন্ধ কসর বদসয় বনসে বসসট বেসয়
বসল।
োবড়র বসসট বসস বিয়াবরিং-এ হাে চরসখ লবেফা আরবাকান বলল,
‘স্যার, কে বড় ঘটনা চ ঘসট চেল, মানুষ োনসেই পারসলা না। োনসেই
পারসলা না, একেন ববসদশী োসদর চপ্রবসসর্ন্টসক উদ্ধাসরর েসে বক কসরসছন,
বকভাসব রি ঝবরসয়সছন, বকভাসব মৃেুু র মুসখ বেসয় দাাঁবড়সয়সছন! আমার েুরসের
পয চেসক আপনাসক কনগ্রুােুসলশন স্যার।’
আসবে-উচ্ছ্বাসেবড়ে কান্নায় লবেফা আরবাকাসনর কন্ঠ রুদ্ধ হসয়
এসসবছল।
‘উবন চো ববসদশী নন লবেফা। চোটা দ্যবনয়া চো ওাঁর চদশ।’ বলল
চোসসফাইন। শান্ত, ভারী কন্ঠ চোসসফাইসনর।
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‘ধেবাদ, মুার্াম। এটাই উপ ুি উত্তর। ধেবাদ আপনাসদর।’
লবেফা আরবাকান বলল। েখনও কান্না োর কসন্ঠ।
োবড় িাটক বনল।
েলসে শুরু করল োবড়।
আহমদ আেুল্লাহ আহমদ মুসার চকাসল মুখ গুাঁসেসছ।
আহমদ মুসা েভীর দৃবষ্ট বনসয় োকাল চোসসফাইসনর বদসক। বলল,
‘েুবম এসসছ, ধেবাদ।’
চোসসফাইসনর বনরব সেল দৃবষ্ট আহমদ মুসার চোসখ।
ধীসর ধীসর আনে হসলা চোসসফাইসনর মুখ।
োর মাোটা ধীসর ধীসর বেসয় েস্ত হসলা আহমদ মুসার কাাঁসধ। োর সেল
চোখ চেসক েবড়সয় পড়ল দ্য’চফাটা অশ্রু।
চোসসফাইসনর একবট হাে আাঁকসড় ধসরসছ আহমদ মুসার একটা
হােসক।
হাসপাোসল অপাসরশন বেসয়টাসর াবার পসে আহমদ মুসা ঘবড়সে
সময় চদসখ চোসসফাইনসক বলল, ‘ োসমসয় বাবড়সে বফসর বেসয় ওয়াদা মসো
চোমার সাসে বর্নার করসে পারবছ, ইনশাআল্লাহ!’
চোসসফাইসনর চঠাাঁসটও মধুর এক টুকসরা হাবস ফুসট উঠল। বলল,
‘ইনশাআল্লাহ!’
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৭
‘বি বেসরা’র শয়োবন চদখবছ আমাসদর অবেষ্ট কসর েুলল। এর অবসান
না ঘটাসল েলসছ না।’ বলবছসলন েুরসের চপ্রবসসর্ন্ট আহমদ আরসদাোল
বাবােলু।
দবঠকটা চপ্রবসসর্সন্টর বমবন কুাববসনসটর া রাসের বনরাপত্তার ববষয়টা
ববসশষভাসব চদসখ োসক।
আেসকর বমবন কুাববসনসট হাবের আসছন প্রধানমন্ত্রী, চদশরযামন্ত্রী,
পররােমন্ত্রী এবিং চোসয়ন্দা ববভাে ও সশস্ত্র বাবহনী প্রধান।
চপ্রবসসর্ন্ট া বলসলন, োর মসধু অবস্থরোর একটা প্রকাশ আসছ। এর
কারনও আসছ। বি বেসরার কবল চেসক চপ্রবসসর্সন্টর উদ্ধার এবিং বি বেসরার ৭
েন চলাক ধরা পড়ার পর োরা মবরয়া হসয় উসঠসছ। প্রবেসশাসধর েসে
ইবেমসধুই োরা ৩বট চিন ও দ্য’বট বাসিুাসন্র্র প্রায় বেবরশবটর মসো বাস
হাওয়া কসর বদসয়সছ। ওসদর এই ভয়ানক অদৃশ্য অস্ত্র মানুসষর মসধু পুাবনক সৃবষ্ট
কসরসছ। বি বেসরা হুমবক বদসয়সছ, োসদর দাবব চমসন না বনসল োরা ধ্বিংস সের
সৃবষ্ট করসব। বশল্প-কারখানা, চিন, বাস, লি, বিমার, অস্ত্রগুদাম সব োরা
চধাাঁয়ার মসো শূসে বমবলসয় চদসব। োরা োসদর সবকসশষ দাববসে আে বসলসছ,
আোমী ৪৮ ঘন্টার মসধু োসদর ৭েন চলাকসক চছসড় চদয়াসহ বম. খাসলদ খাকান
ও ববোনী র্. আন্দালুবসসক োসদর হাসে েুসল না বদসল োরা আিমন শুরু
করসব।
ববষয়বট বনসয় সকাসল কুাববসনট আসলােনা হসয়সছ। আহমদ মুসার
সাসেও চপ্রবসসর্ন্ট, প্রধানমন্ত্রী আসলােনা কসরসছন। এখন আবার বমবন কুাববসনট
আসলােনায় বসসসছ কুাববসনসট আসলাবেে ববষয় বনসয় আরও আসলােনার েসে।
চপ্রবসসর্ন্ট কো চশষ করসল নসড়েসড় বসসলন প্রধানমন্ত্রী। বলসলন,
‘মাননীয় চপ্রবসসর্ন্ট, ওসদর চমাকাববলায় আমরা অসনক দূর এবেসয় আবছ। ওসদর
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অসনক ষড় ন্ত্র বুেক হসয়সছ। অপূরণীয় যবে হসয়সছ ওসদর। প্রায় ফাইনাল চিসে
আমরা এসসবছ চপ াঁসছবছ। আমরা ওসদর উৎখাে করসে পারসবা ইনশাআল্লাহ।
‘বকন্তু আমাসদর হাসে সময় চো চববশ চনই। অবশ্যই বম. খাসলদ খাকান
বক ভাবসছন, বক করসছন, চসটাই সবসেসয় গুরুত্বপূণক। োাঁর সাসে আর বকছু
আসলােনা হসয়সছ চেনাসরল চমাস্তফার?’ চেনাসরল চমাস্তফার বদসক োবকসয়
বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট।
‘সকাসলর দবঠসকর পর োর সাসে আর চকান চ াোস াে হয়বন মহামাে
চপ্রবসসর্ন্ট। স্যার, োর কাসের একটা িাইল হসলা, চকান ভাবনা, চকান
পবরকল্পনা েূড়ান্ত না হসল বেবন বসলন না। আর চকান কাসে হাে বদসল চসটা চশষ
না কসর ছাসড়ন না। আমরা চদসখবছ, খন বনরব োসকন বেবন, েখনই বেবন
সবসেসয় চববশ কাে কসরন।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘বঠক বসলসছন, চেনাসরল চমাস্তফা। েসব পরশু বদন সকাল প কন্ত সময়।
চসই বহসাসব সময় চববশ চনই। োর সাসে সাবকযবণক চ াোস াে আমাসদর
োকসে হসব।’ বলসলন প্রধানমন্ত্রী।
‘অবশ্যই স্যার। আবম এ বমবটিং...।’
চেনাসরল চমাস্তফার কোর মাঝখাসনই োর চমাবাইল চবসে উঠল।
চেনাসরল চমাস্তফা চেসম বেসয় ‘মাফ করুন আপনারা’ বসল চমাবাইল
ধরল চেনাসরল চমাস্তফা।
ওপাসরর কো শুনসেই মুসখ অন্ধকার নামল চেনাসরল চমাস্তফার।
ওপাসরর কো শুধু শুনলই। বলল না বকছু।
এক সময় কল অফ কসর বদসয় োকাল চপ্রবসসর্সন্টর বদসক।
চেনাসরল চমাস্তফার চোখ-মুসখর অবস্থা চদসখ সবাই বুঝসে পারল চকান
দ্যিঃসিংবাদ বনশ্চয়।
চেনাসরল চমাস্তফা মুখ চেসক চটবলসফান সরাসেই সবাই প্রায় এক সসঙ্গ
বসল উঠল, ‘চকান খারাপ সিংবাদ চেনাসরল চমাস্তফা?’
‘বি বেসরা’র চটবলসফান। ওরা োসদর দাববর সাসে আসরকটা ববষয় চ াে
কসরসছ। চসটা হসলা, োসদর চদয়া দাবব মানার সময় প কন্ত োসদর ববরুসদ্ধ
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আিমণাত্মক বকছু করা াসব না। বদ এরকম আিমণাত্মক বকছু চদখসে পায়,
োহসল আলবটসমটাম বাবেল হসয় াসব এবিং োরা এুাকশন শুরু করসব। চদশসক
োরা লন্র্ ভন্র্ কসর চদসব।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা।
চেনাসরল চমাস্তফা কো চশষ করসলা, বকন্তু চকউ বকছু বলল না। কারও
কাছ চেসক চকান কো এসলা না। হঠাৎ কসরই ববষাসদর একটা কাসলা ছায়া সবার
চোসখ-মুসখ চনসম এসসসছ।
বনরবো ভািল চেনাসরল চমাস্তফাই। বলল, ‘আমরা চকান বসদ্ধাসন্ত
চপ াঁছার আসে ববষয়টা বম. খাসলদ খাকানসক োনাসনা দরকার।
‘বঠক বসলছ, চেনাসরল চমাস্তফা। েুবমই চটবলসফান কর োসক এখবন।’
চপ্রবসসর্ন্ট বলসলন।
‘ইসয়স স্যার’ বসল চেনাসরল চমাস্তফা কল করল আহমদ মুসাসক।
ববষয়টা োসক োবনসয় োর মোমে োনসে োইল।
আহমদ মুসার কো চস শুনল।
চশসষ সালাম বদসয় কল অফ কসর চপ্রবসসর্সন্টর বদসক োকাল চেনাসরল
চমাস্তফা। বলল, ‘মহামাে চপ্রবসসর্ন্ট, আহমদ মুসা বসলসছন, চদশসক লন্র্ভন্র্
কসর চদবার সাধু োসদর চনই। সকল সামবরক, বশল্প ও েভনকসমন্ট স্থাপনা
চসাসর্কর বর্সফে বশসের আওোয় আনা হসয়সছ। এরপর বাবক চবসরকাবর ও
অে ধরসনর হাোসরা টাসেকট। এসব টাসেকটসক আিমসণর আওোয় আনা
অকল্পনীয়, অবশ্যই োসদর অসাধু। বকন্তু বেবন বসলসছন, ওসদর চশষ দাবব চমসন
চনয়ার েসে। চমসন চনয়ায় আমাসদর কাসের চকানই যবে হসব না। আমরা া
করব, ো ওসদর চোসখর সামসন করব না, োবনসয়ও করব না।
োমল চেনাসরল চমাস্তফা।
‘আলহামদ্যবলল্লাহ! আহমদ মুসা বঠক চক শল বনসয়সছন। আমরা োর
চক শল গ্রহন করলাম। আর আমাসদর চদশসক লন্র্ভন্র্ করার বি বেসরার দাবব
প্রেুাখান কসর বম. খাসলদ খাকান া বসলসছন, চসটাও বঠক। েসব যবে চ টুকুই
করসে পারুক, চসটাও আমাসদর যবে। চস যবেও আমাসদর এড়াসে হসব।
আলহামদ্যবলল্লাহ! আহমদ মুসার ওপর আমাসদর আস্থা আসছ। বেবন পারসবন
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অগ্রসর হসে, চ ভাসব োইসছন। োসক সবকাত্মক সাহা ু চোমরা কর।’ চপ্রবসসর্ন্ট
বলসলন।
‘ইসয়স স্যার।’ বলসলন প্রধানমন্ত্রী।
‘সবাইসক ধেবাদ’ বসল উসঠ দাড়াসলন চপ্রবসসর্ন্ট।

প্রেন্র্ োপ আহমদ মুসার মসনর ওপর।
ওসদর আলবটসমটাসমর ৪৮ ঘন্টার অসনকটা সময় চকসট চেসছ। বকন্তু
সামসন এক ইবি এসোসনা ায়বন। এবার প্রসয়ােন ওসদর আসল ঘাাঁবটর সন্ধান,
চ খাসন েলসছ োসদর েসবষণা, আসছ ভয়িংকর অসস্ত্রর কারখানা। ওসদর
পবরেুি পাম বি োসর্কসনর ঘাাঁবটর কােেপত্র চঘাঁসট ববসশষ বকছু পাওয়া ায়বন।
ওসদর অসস্ত্রর নাম ও প্রকৃবে সম্পসকক আরও বকছু। অদ্ভুে ওসদর অস্ত্রবটর নাম;
‘চফাটন সাইসলন্ট চর্স্ট্রাকশন চর্মন’ মাসন ‘বনরব ধ্বিংসসর দদেু চফাটন।’
সিংসযসপ ‘র্াবল বর্’। অসস্ত্রর নামটা বকন্তু সােকক। সবেু ওটা বনরব ধ্বিংসসর
দদেু। বনরসব, বনিঃশসে ধ্বিংস কসর চদয় চমটাসলর দেবর সব বকছু। অস্ত্রবট মানুষ
হেুা কসর না, বকন্তু মানুসষর, সমাসের, সভুোর, শবির সব অবলম্বনসক ধ্বিংস
কসর চদয়। এ অস্ত্র ভাসলা হাসে োকসল যবে বছল না। বকন্তু এ শয়োনসদর হাসে
োকার অেক অে সবারই মহাসিংকসট পড়া। অে সবাইসক চোলাম বানাবার অস্ত্র
হসে পাসর এটা। শয়োন োর অস্ত্র অযে রাখসব, ধ্বিংস করসব অে সকসলর
অস্ত্র। এমন ধ্বিংসসর দ্যবনয়ার মানুসষর শত্রু, মানবোর শত্রু। োর হাসে বনরব
ধ্বিংসসর দদেু নাসমর চফাটন অস্ত্র োকা দ্যবনয়ার েসে, দ্যবনয়ার মানুসষর েসে
চমাসটও বনরাপদ নয়। োসদর এই অস্ত্র, এই েসবষণা সহ োসদর ধ্বিংস করসে
হসব। োহসল আমাসদর অস্ত্র চসার্ক হসয় দাাঁড়াসব মানবোসক রযার অপ্রবেিন্দ্বী
অস্ত্র। সব চদশ বদ বর্সফসের চসার্ক চপসয় ায়, োহসল আিমণকারী সব অস্ত্র
অেল হসয় পড়সব। ফসল এধরসনর অস্ত্র দেবরসে সব চদশই বনরুৎসাবহে হসব।
ফসল বববলয়ন বববলয়ন অসেক অস্ত্র দেবর হসব না এবিং চসই অেক সাশ্রয় হসব।
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মানুসষর, মানবোর কলুাসণ লােসব চসই অেক এবিং এভাসবই আমাসদর অস্ত্র,
চসবভয়ার অব ওয়ােক রুাশনাল চর্াসমইন (দ্যবনয়ার মানুষ্যত্ব- আদসশকর রযক)
নাম সােকক হসব।
ভাবনায় র্ুসব বেসয়বছল আহমদ মুসা।
‘চসার্ক’ এর কো ভাবসে বেসয় একটা আসবে এসস োসক আিন্ন কসর
চফসলবছল।
চোসসফাইন আহমদ মুসার দৃবষ্ট আকষকসণর চেষ্টা করল। পারল না।
আহমদ মুসার চোখ বঠকই আসছ োর বদসক, বকন্তু োসে চকান দৃবষ্ট চনই।
চোসসফাইন সামসনর চসাফা চেসক উসঠ এসস আহমদ মুসার পাসশ
বসল। ধীসর ধীসর হাে রাখল আহমদ মুসার কাাঁসধ।
আহমদ মুসা একটু েমসক উসঠ বফসর োকাল চোসসফাইসনর বদসক।
আহমদ মুসার চোসখ েখনও শূে দৃবষ্ট।
চোসসফাইন আহমদ মুসার কাাঁসধ োপ বদসয় বলল, ‘বক ভাবছ এমন
কসর?’
আহমদ মুসা পূণক দৃবষ্টসে োকাল চোসসফাইসনর বদসক। বলল, ‘ভাববছ
ওসদর আলবটসমটাসমর কো। সময় াসি, বকন্তু সামসন এসোবার পে চদখা াসি
না। ওসদর ঘাাঁবট, চহর্ চকায়াটকার ওরা চকাোয় বশফট করল, চসটাই আমরা
চলাসকট করসে পারবছ না। সবসেসয় চবদনার ববষয় হসয়সছ, ওসদর চ ৭ েন
চলাক ধরা পসড়বছল, পুবলসশর অসেককোর কারসণ োসদর কাউসক বাাঁবেসয় রাখা
ায়বন। োন চফরার সিংসে সিংসেই ওরা পটাবসয়াম সাইনার্ চখসয়...।’
চমাবাইল চবসে উঠল চোসসফাইসনর।
চোসসফাইন আহমদ মুসার কোর মাঝখাসনই বসল উঠল, ‘এক্সবকউে
বম, চটবলসফানটা ধরবছ।’
বসল চোসসফাইন চসাফার একপাসশ কাে হসয় কলটা অন করল।
ওপাসর চেবফ বেনার কে শুসনই চোসসফাইন বলল, ‘আসসালামু
আলাইকুম, চকমন আসছন?’
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‘ভাসলা। আপবন চকমন আসছন? বুাস্ত নন চো আপবন?’ বলল চেবফ
বেনা।

‘বুস্ত োকব চকন, আমার চো চকান কাে চনই। আহমসদর আব্বার সাসে
একটু কো বলবছলাম খুব দ্যবশ্চন্তার মসধু আসছন এখন বেবন।’ বলল
চোসসফাইন।
‘বক বনসয় ওাঁর দ্যবশ্চন্তা?’ বেোসা চেবফ বেনার।
‘ওরা ৪৮ ঘন্টার আলবটসমটাম বদসয়সছ। এই আলবটসমটাসমর
চমাকাববলা করসে হসল ওসদর হবদস প্রসয়ােন। চস হবদস এসদর কাসছ চনই।’
বলল চোসসফাইন।
সিংসে সিংসে উত্তর বদল না চেবফ বেনা।
মূহুেক কসয়ক পসর োর কে চশানা চেল। বলল, ‘আমাসদর
ববশ্বববদুালসয় চকাসক করসছন চসই বশযক স্মােকা দ্য’বদন আসে চটবলসফাসন কারও
সাসে কো বলার সময় বলবছল, বসফরাসসর পূসবক উত্তর ইস্তাম্বুসলর একটা বড়
ইন্র্াবস্ট্রয়াল কমসপ্লক্স োসদর নেুন বঠকানা। আবম োবননা এটা চকান গুরুত্বপূণক
ইনফরসমশন বক না?’
‘ধেবাদ বমস চেবফ, বপ্লে আপবন ওর সাসে একটু কো বলুন। োর
আরও বকছু বেোসাও োকসে পাসর।’ চোসসফাইন বলল।
‘বপ্লে, না। হঠাৎ কো বলসে খারাপ লােসব। পবরেয় চনই, উবনই বা বক
ভাবসবন? আমার া োনা আপনাসক চো বললাম। বপ্লে।’
‘বঠক আসছ। চস ইন্র্াবস্ট্রয়াল কমসপ্লসক্সর বক নাম বলবছল?’ বেোসা
চোসসফাইসনর।
‘নাম বসলবন, বসলবছল ঐটুকুই। েে দ্য’বদন চেসক চস হঠাৎ কসরই
উধাও। আিা োক, আহমদ আেুল্লাহ চকমন আসছ?’
‘ভাসলা আসছ।’
‘অসনক বদন ওর সাসে চদখা হয়বন, না?’ বলল চেবফ বেনা।
‘আসুন না আমাসদর বাসায়। এসলন না চকান বদন।’ চোসসফাইন বলল।
োর কসন্ঠ অনুস াসের সুর।
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‘ াসবা একবদন।’ বলল চেবফ বেনা।
‘চস বদন কসব আসসব? আসার কো বলসলই চকান না চকান অসুববধা
দাাঁড় করাসবনই?’ চোসসফাইন বলল।
‘হ রে আইয়ুব সুলোন রা.-এর ওখাসন এর মসধু কসব আসসবন?’
বেোসা চেবফ বেনার।
‘ াওয়ার আসে আপনাসক োনাব। আপনাসক না চপসল চো মো হসব
না।’ বলল চোসসফাইন।
‘ধেবাদ। আর কো নয়। আপবন অবশ্যই বুস্ত। রাবখ।’ চেবফ বেনা
বলল।
‘আবার বুস্তোর কো!’ বলল চোসসফাইন।
‘স্যবর। আসসালামু আলাইকুম।’
‘ধেবাদ। ওয়া আলাইকুম সালাম।’ বসল চমাবাইসলর কল অফ কসর
বদল চোসসফাইন।
আহমদ মুসা উদ্গ্রীব হসয় োবকসয় বছল চোসসফাইসনর বদসক। বলল,
‘চোমার বান্ধবী বক বলবছল? বক এক ইন্র্াবস্ট্রয়াল কমসপ্লসক্সর কো বলসল?’
‘স্মােকা মাসন চসই বশবযে চমসয়টা। চস নাবক দ্য’বদন আসে কারও সাসে
চটবলসফাসন কো বলার সময় বসফরাসসর পবশ্চসম উত্তর ইস্তাম্বুসল একটা
ইন্ড্রাবস্ট্রয়াল কমসপ্লসক্স োসদর নেুন বঠকানার কো বসলসছ।’
আহমদ মুসা চসাো হসয় বসল।
ভ্রূ কুবিে হসলা োর। বলল আহমদ মুসা দ্রুে কসন্ঠ, ‘ইন্র্াবস্ট্রয়াল
কমসপ্লসক্সর নাম বসলসছ?’
‘নাম নয়, শুধু ঐ টুকুই বসলবছল।’ বলল চোসসফাইন।
‘বসফরাসসর পবশ্চসম উত্তর ইস্তাম্বুসল একটা ইন্ড্রাবস্ট্রয়াল কমসপ্লক্স’
কোটা কসয়কবার মসনর মসধু আওড়াল আহমদ মুসা। শুসনসছ এমন কো চস এর
আসে। চকাোয়? হঠাৎ আহমদ মুসার মসন পড়ল, চপ্রবসসর্ন্ট বকছু বদন আসে
োসক বসলবছসলন, ববোবন আবদ্যর রহমান আবরসয়হসক বসফরাসসর পূবক পাসড়
পাবকেু এলাকায় একটা ইন্র্াবস্ট্রসয়ল কমসপ্লক্স স্থাপসনর অনুমবে বদসয়বছসলন।
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সিংসে সিংসেই লাফ বদসয় উঠল আহমদ মুসা চসাফা চেসক অপ্রেুাবশে
বকছু চপসয় াবার আনসন্দ। বলল, ‘চবাধ হয় চপসয় চেবছ চোসসফাইন!’
বসলই আবার বসস পড়ল। বলল, ‘চোসসফাইন, আমার চমাবাইলটা দাও
চো!’
আহমদ মুসার আনসন্দ চোসসফাইসনরও মুখ উজ্জ্বল হসয় উসঠবছল। দ্রুে
উসঠ বেসয় চমাবাইল এসন আহমদ মুসার হাসে বদসয় বলল, ‘বক চপসয় চেছ?
ওসদর নেুন বঠকানা?’
‘বলবছ চোসসফাইন, চপ্রবসসর্ন্টসক চটবলসফানটা কসর বনই।’
বসল কল করল চপ্রবসসর্ন্টসক।
ওপাসর চপ্রবসসর্সন্টর কন্ঠ চপসয়ই আহমদ মুসা বলল, ‘বম. চপ্রবসসর্ন্ট!
স্যার, এভাসব ববরি করার েসে আবম দ্যিঃবখে। েরুবর...।’
‘বম. খাসলদ খাকান, এধরসনর কোর আশ্রয় চনসবন আপবন, এটা আমার
েসে খুবই দ্যিঃসখর। আমার ২৪ ঘণ্টা সময় আপনার েসে ওসপন। বপ্লে বলুন।’
আহমদ মুসার কোর মাঝখাসনই বসল উঠসলন চপ্রবসসর্ন্ট।
‘ধেবাদ, স্যার। একটা েরুবর ববষসয়র েসে আপনাসক চটবলসফান
কসরবছ। একবদন আপবন বসলবছসলন, ববোবন আবদ্যর রহমান আবরসয়হসক
ইন্র্াবস্ট্রয়াল কমসপ্লসক্সর েসে একটা ববশাল এলাকা বরাে বদসয়বছসলন
বসফরাসসর পূবক পাসড় উত্তর ইস্তাম্বুসল। চস ইন্র্াবস্ট্রয়াল কমসপ্লসক্সর নামও
আপবন বসলবছসলন। আবম মসন করসে পারবছ না। আপবন বক একটু সাহা ু
করসে পারসবন?’ বলল আহমদ মুসা।
‘হ্াাঁ, বম. খাসলদ খাকান, ঘটনাটা আমার মসন আসছ। নাম হসলা,
‘আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রে প্রাইসভট বলবমসটর্’।’
‘অসনক ধেবাদ, স্যার।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ধেবাদ বদন, বকন্তু ববদায় চনসবন না। চ েসে এে বড় ধেবাদ, চসই
আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রে বনসয় আপনার আগ্রহ চকন বলুন।’ চপ্রবসসর্ন্ট বলসলন।
‘স্যার, আমার ইনফরসমশন বদ বঠক হয়, োহসল এটাই আমাসদর খুাঁসে
চবড়াসনা চসানার হবরণ।’ আহমদ মুসা বলল।
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‘আলহামদ্যবলল্লাহ! আপনার বেসেস করা চদসখই আমার সসন্দহ
হসয়বছল। বি বেসরার সাসে সিংবিষ্ট বকছু হসব এটা। একদম চসানার হবরণ হসব ো
বুবঝবন। আলহামদ্যবলল্লাহ! পরবেকী চপ্রাগ্রাম আপনার বক? চেনাসরল চমাস্তফারা
োনসে চপসরসছন এ ববষয়টা?’ বেসেস করসলন চপ্রবসসর্ন্ট।
‘না, এখসনা োনাইবন। েেুটা পাওয়ার পর প্রেম চটবলসফানটা
আপনাসক কসরবছ ববষয়টা বনবশ্চে হবার েসে। আমার চপ্রাগ্রাম আবম পসর
োনাব। োর আসে আরও বকছু ববষয় োনা দরকার। ইবেমসধু আমার একটা
অনুসরাধ। আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রে চেসক বাইসর চবরুবার ে পে আসছ, অবলেবল
আসছ, সবখাসন সাদা চপাশাসক পুবলশ ও চোসয়ন্দা চমাোসয়ন করা দরকার। ারা
বশল্প-কারখানাবট চেসক চবর হসব, োরা চকাোয় চকাোয় ায়, চকাোয় োসক ো
চশষ প কন্ত মবনটর করসে হসব। আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রে-এর স্যাসটলাইট চক্লাে
ফসটা দরকার। পসর সব আসলােনা করসবা স্যার।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ধেবাদ, বম. খাসলদ খাকান। আপবন া বসলসছন, ো এখন চেসকই
কা ককর হসব। স্যাসটলাইট ফসটা আপবন অল্পযসণর মসধু চপসয় াসবন।’
বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট।
‘ধেবাদ, স্যার।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ওসক, বম. খাসলদ খাকান। আল্লাহ আমাসদর সাহা ু করুন। আসসালামু
আলাইকুম।’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট।
আহমদ মুসা সালাম বনসয় চমাবাইসলর কল অফ কসর বদল।
চমাবাইল অফ কসর বদসয় মূহুেককাল চোখ বন্ধ কসর োকল আহমদ মুসা।
োরপর চোখ খুসলই চস েবড়সয় ধরল চোসসফাইনসক। বলল, ‘চোমার
বান্ধবীসক ধেবাদ। প্রায় সব বিবটকুাল বুাপাসর োর সহস াবেো চোমার
মাসধুসম এসসসছ। বকন্তু আমার ববস্ময় লােসছ, এসো সাহা ু ব বন করসছন, বেবন
বকন্তু একবদনও কো বসলনবন, সরাসবর চকান েেু বেবন আমাসক চদনবন। এটা
সবেু ববস্ময়কর! এর চকান অেক েুবম চপসয়ছ, আবম বকন্তু পাইবন।’
দ্য’েনই পাশাপাবশ বসল। ভাবনার ছাপ চোসসফাইসনর চোসখ-মুসখ।
বলল, ‘অসনক সময় আমারও ববস্ময় চঠসকসছ! খুব েরুবর ববষয় া চোমাসক
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সরাসবর োনাসনা দরকার, চসটাও আমার মাধুসম বসলসছন। োর ফসল সময় নষ্ট
হসয়সছ। সময় নষ্ট হওয়ার ববষয়বট বুসঝও বেবন সরাসবর চটবলসফান কসরনবন।
সবেু এ রহসস্যর চকান েবাব চনই আমার কাসছ। আেও আবম োসক অনুসরাধ
কসরবছলাম নেুন বঠকানার ববষয়বট চোমাসক বুবঝসয় বলার েসে। বকন্তু পাল্টা
বেবন আমাসক অনুসরাধ কসরসছন সরাসবর কো বলা চেসক চরহাই পাবার েসে।’
োমল চোসসফাইন।
‘অেে চদখ, সাহা ু করার আগ্রহ োরই চববশ। বকন্তু কো বলার আগ্রহ
চনই। ববষয়টা চমসল না।’ আহমদ মুসা বলল।
‘শুধু আগ্রহ নয়, উসিেও োর মসধু আবম চদসখবছ। চসই চ আলালা
পাহাসড়র বসনােসন, েুবম চ খাসন ববপসদ পসড়বছসল, চসবদন আমাসক বনসয়
চসখাসন াওয়ার সময় োর মসধু চ উসিে চদসখবছ, আসবে চদসখবছ ো
ববস্ময়কর! বসফরাসসর ব্রীে চেসক লাবফসয় পড়ার ঘটনায় চোমাসক সিংোহীন
অবস্থায় শত্রুর হাে চেসক চক শসল বেবন উদ্ধার কসর আনসলন, চস বদন োর মসধু
চ উসিে, আসবে ও আন্তবরকো চদসখবছ োর চকান েুলনা হয় না। এসকবাসর
একদম কাসছর মানুষ না হসল এমন মসনাভাব কারও মসধু সৃবষ্ট হওয়া অসম্ভব।
এভাসব প্রবেবট ইনফরসমশন চদয়ার সময় োর মসধু আবম এই আসবেআন্তবরকো চদসখবছ। সবেু আবম ববষয়টা ভাবসে...।’
চোসসফাইসনর কোর মাঝখাসনই আহমদ মুসা বসল উঠল, ‘চদখ, একটা
ববষয় এখনও আমার কাসছ রহস্য! বেবন শত্রুর কবল চেসক সিংোহীন অবস্থায়
আমাসক উদ্ধার করসলন। বুঝলাম একেন বান্ধবীর স্বামীসক বেবন উদ্ধার
কসরসছন, বকন্তু বান্ধবীর স্বামীবটসক বেবন বেনসলন বক কসর? এক ঝলক চকাোও
বদ চদসখও োসকন, ফসটাও বদ চদসখ োসকন, েবু ঐ রকম ববপ কস্ত অবস্থায়
বেনসে পারার কো নয়। আসরকটা কো ঐ অবস্থায় বেনসে পারার েসে চ
েভীরভাসব চদখা প্রসয়ােন, চসভাসব চদখার েসে উবন চসবদন চসখাসন চেসলন
চকন?’
োমল আহমদ মুসা।
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‘প্রশ্নগুসলা আমার কাসছও ববস্মসয়র! েসব আমার বান্ধবীর বনসয় অে
বকছু চভব না। চস অেুন্ত আন্তবরক। প্রবেবার, প্রবেবট ঘটনা, প্রবেবট কোয় এর
প্রকাশ আবম চদসখবছ। োর মুখটা োর মসনর আয়না। অদ্ভূে এক সরলো,
পববত্রো োর চোসখ-মুসখ! োর সাবন্নসধু চেসল মন ভসর ায়, অপার এক আনন্দ
পাওয়া ায়। বাচ্চারাই মানুসষর অন্তর ভাসলা বুঝসে পাসর। কারও কাসছ োরা
ায়, কারও কাসছ ায় না। আমাসদর আহমদ আেুল্লাহ োর েসে পােল। চদখা
চপসলই োর চকাসল বেসয় মুখ গুাঁেসব। চসও...।’
‘ াক, আর বসলা না চোসসফাইন। বুঝসে পারবছ, েুবম োর চপ্রসম পসড়
চেছ। েসব এটাও মসন চরখ, চ চকান চস সন্দস কর প্রশিংসা কসর বকিংবা চ সবার
মসধু চস ন্দ ক, সরলো, পববত্রো চদসখ, চস বকন্তু সবার চেসয় সুন্দর হয়। অেএব,
চোসসফাইন...।’
আহমদ মুসা কো চশষ করার আসেই চোসসফাইন আহমদ মুসার বপসঠ
একটা বকল বদসয় উসঠ দাাঁবড়সয় বলল, ‘েুবম কোটাসক এখন অেবদসক চঘারাি,
আবম েললাম।’
আহমদ মুসা হাে বাবড়সয় ধরসে চেল চোসসফাইনসক। ছুসট পালাল
চোসসফাইন।
হাসল আহমদ মুসা। মসন মসন বলল, ‘েুবম অসের প্রশিংসা েটা কর,
োর একািংশও বনসের প্রশিংসা শুনসে পার না।’
আহমদ মুসা চসাফায় ো এবলসয় বদসয় চমাবাইলটা চটসন বনল।
আহমদ মুসা চটবলসফান করল ইউবনভাবসকবট অব চটকসনালবের
চরবেস্ট্রার োইসয়র ইসমাইলসক।
োইসয়র ইসমাইসলর সাসে আহমদ মুসার কসয়ক বার চদখা হসয়সছ।
চটবলসফাসন োইসয়র ইসমাইলসক চপল আহমদ মুসা। সালাম ও শুসভিা
বববনমসয়র পর বলল, ‘আবম একটা চফভার োই আপনার।’
‘অবশ্যই, স্যার। বলুন।’ বলল চরবেস্ট্রার।
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‘আপনার ববশ্বববদুালসয় ‘চেবফ বেনা’ নাসম একেন ববসদশী
অধুাবপকা আসছন। োর বকছু েেু আমাসক বদসে হসব। বেবন চকান্ চদসশর,
চকান্ বঠকানার, কেবদন আসছন, োসকন চকাোয় ইেুাবদ।’ বলল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা খন কো বলবছল, েখন পাসশ এসস দাাঁবড়সয়বছল
চোসসফাইন।
আহমদ মুসার অনুসরাসধর উত্তসর ওপার চেসক চরবেস্ট্রার বলল, ‘বঠক
আসছ স্যার, োনাব আপনাসক চখাাঁে বনসয়।’
ধেবাদ ও সালাম োবনসয় কল অফ কসর বদল আহমদ মুসা।
‘ধেবাদ, বঠক কসরছ। এবার ওাঁসক ধরা াসব।’ বলল চোসসফাইন।
আবার আহমদ মুসা হাে বাড়াল। চোসসফাইনসক ধরার েসে।
এবার আর পালাসলা না চোসসফাইন।
হাে ধরসলও বাধা বদল না।
টানল চোসসফাইনসক আহমদ মুসা বনসের বদসক।
চবাাঁটা চছাঁড়া ফসলর মসো চোসসফাইন এসস পড়ল আহমদ মুসার
চকাসল।
‘ঝাসমলা কসরা না, আহমদ আবদ্যল্লাহ নড়সছ, এখবন উঠসব ঘুম চেসক।’
বলল চোসসফাইন। োর মুখ রািা হসয় উসঠসছ।

আহমদ মুসার পরসন বশখ ড্রাইভাসরর চপাশাক। মাোয় বশসখর পােবড়।
মুখভরা কাসলা দাবড়। োসয় ড্রাইভাসরর ইউবনফরম।
চপছসনর বসসট ইস্তাম্বুল হার্কওয়ুার বলবমসটর্-এর বেএম ইসমাে
ওসমাসনেলু। েরুবর বভবত্তসে প্রবেষ্ঠানবটর বকছু চস্পয়ার পাটকস দরকার।
পাটকসগুসলার চস্পবসবফসকশন আসছ। োর অনুকরসণই চস্পয়ার পাটকসগুসলা দেবর
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হসব। এই অর্কার বনসয়ই াসি প্রবেষ্ঠাসনর বেএম ইসমাে ওসমাসনেলু আবরসয়হ
ইন্র্াবস্ট্রে বলবমসটর্ চকাম্পানীর কাসছ।
আহমদ মুসা আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রে বলবমসটসর্র ওসয়ব সাইসট চদসখসছ,
চকাম্পাবনবট োমকাবন ও োপাসনর বমল-সমবশনাবরে এবিং অবফস ইকুপসমন্ট
দেবরকাবর দ্য’বট চসাল এসেন্ট হওয়া ছাড়াও অর্কাসরর বভবত্তসে চস্পয়ার পাটকস
দেবর ও সরবরাহ কসর োসক।
আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রসের চভেসর চঢাকা এবিং চভেসরর একটা অবস্থা
সম্পসকক ধারণা চনয়ার েসে এর চেসয় সস্তা বুবস্থা করার চকান পে আর আহমদ
মুসারা পায়বন।
আহমদ মুসা নকল ড্রাইভার। বকন্তু ইস্তাম্বুল হার্কওয়ুাসরর বেএম ইসমাে
ওসমাসনেলু নকল নন। বেবন সবেুই প্রবেষ্ঠানবটর বেএম। একেন চদশসপ্রবমক
মানুষ। োসক বশবখসয়-পবড়সয় আনা হসয়সছ। েসব চস্পয়ার পাটকস োসদর দরকার,
এটা বঠক।
বসফরাসসর পূবক েীর ধসর একটা দাবম মাবসকবর্স এবেসয় েলসছ উত্তর
বদসক।
োবড়টা হাইওসয়র চকবল ইবরাবহম অিংসশ চপ াঁছার পর সেকক হসয় উঠল
আহমদ মুসা। সামসনই ‘মারকাে চববকে’-এর চমাড়।
োবড় চপ াঁছল মারকাে চববকে-এর ববখুাে বুস্ত স্থানবটসে। এখান চেসক
রাবহকায়া চরার্ পূবক বদসক চেসছ। এই চরার্ ধসর োসদর পূসবক পাবকেু এলাকার
বদসক এসোসে হসব।
রাবহকায়া চরার্ সাে-আট মাইল েলার পর োবড় বেসয় পড়ল আকবাবা
চরাসর্।
বঠক চ স্থানটায় আহমদ মুসাসদর োবড় আকবাবা চরাসর্ উঠল, চসখাসন
সামসন ববরাট একটা বনে উপেুকা। োরপসরই একটা পাবকেু ভূবম ধীসর ধীসর
উপসর উসঠ চেসছ।
এই বনে উপেুকাসেই েসড় উসঠসছ আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রে বলবমসটর্।
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রাবহকায়া চরার্ চেসকই একটা পােুসর প্রাইসভট চরার্ োসছর সাবরর
মসধু বদসয় এবেসয় চেসছ আরও চভেসর।
আহমদ মুসার োবড় একবট প্রাইসভট চরাসর্ বেসয় পড়ল।
চপছন চেসক ইসমে ওসমাসনেলু আহমদ মুসাসক বলল, ‘ওসদর সাসে
চ াোস াে কসর আবসবন। ওরা বক ঢুকসে চদসব, সাযাৎ বদসে রাবে হসব?’
‘চসটাও চটি করা আমাসদর আেসকর একটা লযু।’
আড়াইশ’ বেনশ’ েে এসোবার পর বাধা চপসয় আহমদ মুসা োবড়
োবমসয় বদল।
দ্য’েন চলাক রাস্তার দ্য’পাশ চেসক লাল পোকা েুসল োবড় োমাসে
বনসদকশ বদল।
আহমদ মুসা োবড় রাস্তার একপাসশ বনসয় দাাঁড় কবরসয় বদল।
লাল পোকাধারী দ্য’েন চলাক ছুসট এসলা োবড়র কাসছ। একেন চলাক
চখালা োনালার বদসক ইসমাে ওসমাসনেলুর সাসে কো বলার েসে এসোসলা,
আসরকেন দাাঁড়াল আহমদ মুসার পাসশ এসস।
‘স্যার, চকাোয় াসবন?’ ইসমে ওসমাসনেলুর বদসক এবেসয় াওয়া
চলাকবট বেসেস করল ইসমাে ওসমাসনেলুসক।’
‘আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রসে।’ বলল ইসমে ওসমাসনেলু।
‘কার কাসছ?’ আবার বেোসা চলাকবটর।
‘েরুবর প্রসয়ােন। চসল্স বা চপ্রার্াকশন বর্পাটকসমসন্টর দাবয়ত্বশীল
াসকই পাই োর সাসে আসলােনা করব।’ বলল ইসমাে ওসমাসনেলু।
চলাকবট একটু বেন্তা করল। বলল, ‘আপবন বক এুাপসয়ন্টসমন্ট
বনসয়সছন?’
‘বললাম চো খুব েরুবর বুাপার। মাসককসট অসনক ঘুসরবছ, োরপর
চসাো এখাসন আসবছ চশষ ভরসা বহসসসব। চ াোস াসের সময় পাইবন।’ বলল
ইসমে ওসমাসনেলু।
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‘বঠক আসছ, এসব চেসট বেসয় সিংবিষ্ট অবফসারসক বলসবন। বকন্তু
আপনাসদরসক োবড় চরসখ চ সে হসব। বপ্লে আপনারা নামুন। োবড় এখাসনই
পাকক করা োকসব।’
আহমদ মুসা চনসমসছ। ইসমাে ওসমাসনেলুও নামল।
‘োবড় বনসয় াওয়া াসব না চকন?’ োবড় চেসক চনসমই আহমদ মুসা
বেসেস করল োর সামসনর চলাকবটসক।
‘এখানকার এটাই বনয়ম। সবাইসকই এখাসন োবড় চরসখ চ সে হয়। শুধু
চো োবড় নয়, আপনাসদর বুাসে, পসকসট চমটাবলক বকছু োকসল চসগুসলাও চরসখ
চ সে হসব।’ েবাসব চলাকবট বলল।
ভ্রূ কুবিে হসলা আহমদ মুসার।
োর মসনর চকাসণ একটা বেন্তা বঝবলক বদসয় উঠল। মসন মসন েমসক
উঠল। বকন্তু ববষয়টা মসনই চরসখ মুসখ ববস্ময় চটসন বলল, ‘আমরা চ চস্পয়ার
পাটকস বকনসে াবি, োর অসনক রকসমর স্যাম্পল আমাসদর বুাসে আসছ !
চসগুসলা না বনসল আমাসদর েলসব বক কসর?’
‘আমরা চসটা োবন না। চসটা ওখাসন বেসয়ই বলসবন। োরা চসটা
চদখসবন, এমনবক পসকসটর োবব, হাসের আিংবট সবই আপনাসদরসক োবড়র
চভের চরসখ চ সে হসব।’ এসকবাসর বনরস কসন্ঠ বলল চলাকবট।
‘আিা একটা কো, আপনাসদর ইন্র্াবস্ট্রসের চলাকরাও বক এভাসব
চমটাবলক সব বকছু চরসখ চভেসর ায়?’ বেসেস করল আহমদ মুসা। োর মসন
এ রকসমর অসনক প্রশ্ন বকলববল করসছ।
‘োরা এ পসে ান না।’ বলল চলাকসদর একেন।
‘চকান্ পসে ান? আমরাও চস পসে চ সে পাবর? চকান্ বদসক পেটা?’
বেসেস করল আবার আহমদ মুসা।
চলাক দ্য’েন ববরবির দৃবষ্টসে োকাল আহমদ মুসার বদসক। বলল,
‘চসটা আকাশ বদসয় বক পাোল বদসয় ো আমরা োবন না। কো রাখসল, আমরা
চ ভাসব বসলবছ, চসভাসব চ সে পাসরন। না হসল বফসর ান।’
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‘দ্যিঃবখে, মাফ করসবন। আমরা চো সািংঘাবেক ঝাসমলায় পসড়বছ!
বেবনসগুসলা খুব েরুবর। চসেসেই বলবছলাম। আমরা বদ মাবলকসদর অনুসরাধ
কবর চটবলসফাসন, োহসল বক োরা পেটা আমাসদর চদবখসয় বদসে পাসরন?’ খুব
নরম েলায় ববনসয়র সাসে বলল আহমদ মুসা।
চলাকবট পূণক দৃবষ্টসে আহমদ মুসার বদসক োকাল। ওষুসধ ধসরসছ বসল
মসন হসলা। োর চোসখ নরম ভাব চনসম এসসসছ। বলল, ‘স্বয়িং ঈশ্বর চনসম এসলও
চস পসের সন্ধান পাসবন বকনা সসন্দহ আসছ। আসর বময়া, াসবনই বা বক কসর?
পাহাসড় বক োবড় েসল?’
‘পাহাসড় াসবা চকন?’ আহমদ মুসা বলল।
‘পে চো ওখাসনই।’ বলল একেন।
‘পাহাড়-টাহাড় োক, এখন বলুন, চকানওভাসব োবড় বনসয় চেসট চ সে
পারসবা বকনা?’ বলল আহমদ মুসা।
‘চদখুন, আপনারা বফসর ান। এভাসব চস্পয়ার পাটকস চকনার েসে
এখাসন কখনও চকউ আসসবন। আপনারা বফসর বেসয় বসসদর সাসে চ াোস াে
করুন।’ বলল ওসদর দ্য’েসনর একেন।
‘চসটাই ভাসলা!’ বসল আহমদ মুসা ইসমাে ওসমাসনেলুসক বলল, ‘বঠক
আসছ। োবড়সে উঠুন।’
আহমদ মুসা ও ওসমাসনেলু দ্য’েসনই োবড়সে উঠল।
আহমদ মুসা োবড় ঘুবরসয় বনসয় েলসে শুরু করল।
‘চেসলই বক ভাসলা হসো না োবড় চরসখ!’ ইসমাে ওসমাসনেলু বলল।
‘দরকার চনই, ইসমাে ওসমাসনেলু, চ েসে আসা ো হসয় চেসছ।’
বলল আহমদ মুসা।
‘হসয় চেসছ?’
‘হ্াাঁ, ইসমে ওসমাসনেলু।’
‘আলহামদ্যবলল্লাহ!’ বলল বুবসায়ী ইসমাে ওসমাসনেলু। কো চস
বাড়াল না। চস োসন, চোসয়ন্দা ববভাসের অসনক েরুবর কাে। েরুবর প্রসয়ােন
োসক। সব োনা োসদর বঠক নয়।
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আবরসয়হ ইন্ড্রাবস্ট্রসের পূবক প্রাসন্তর পাহাসড় উসঠসছ আহমদ মুসা।
স্যাসটলাইট ফসটাসে পাহাসড়র এই এলাকা বনখুাঁেভাসব পরীযা কসরসছ
আহমদ মুসা। আবরসয়হ ইন্ড্রাবস্ট্রসে চঢাকার পসে দ্য’েন লাল পোকাধারীর কাছ
চেসক চেসনবছল এই পাহাড়ী এলাকা চেসক আবরসয়হ ইন্ন্ড্রাবস্ট্রসে চঢাকার
চোপন পে রসয়সছ।
োবড় ও চকান প্রকার চমটাল দ্রবু বনসয় সামসন অগ্রসর হওয়ার পে চনই,
লাল পোকাধারীরা বাধা চদয়া চেসক এ ববষয়টা পবরষ্কার হসয় চেসছ চ , আবরসয়হ
ইন্ড্রাবস্ট্রসের োরবদক বঘসর একটা বনবষদ্ধ এলাকা োরা সৃবষ্ট কসরসছ চ এলাকায়
োসদর বনরব ধ্বিংসসর দদেু সবিয় োসক। শত্রুরা াসে অস্ত্রশস্ত্র বনসয় প্রসবশ
করসে না পাসর এেসেই এই বুবস্থা। চকউ প্রসবশ করসে চেষ্টা করসল োসদর
অস্ত্র হাওয়া হসয় াসব, এমনবক ববসফারসকর সাসে বদ চমটাবলক বকছু োসক,
োহসল োও ববসফাবরে হসয় নষ্ট হসয় াসব।
আহমদ মুসারা পাহাসড়র চোপন পসেই আবরসয়হ ইন্র্াসবস্ট্রসে
প্রসবসশর বসদ্ধান্ত বনসয়সছ। লাল পোকাধারীসদর কো চেসক া বুঝা চেসছ োসে
এই পসে চমটাবলক অস্ত্র বনসয় প্রসবশ করা াসব। বকন্তু আহমদ মুসারা চমটাবলক
অস্ত্র বুবহার না করার বসদ্ধান্ত বনসয়সছ। প্রাণহাবন এবড়সয় ুদ্ধ ছাড়াই আবরসয়হ
ইন্ড্রাবস্ট্রসের েসবষণাোর ও অস্ত্রশস্ত্র দখসলর বসদ্ধান্ত বনসয়সছ। এেসে বসদ্ধান্ত
বনসয়সছ োরা েুাস অস্ত্র বুবহাসরর।
আহমদ মুসা িবলিং কসর এসোসি।
এলাকাটা লাট, বকন্তু এবসড়া-সেবসড়া।
টাসেকটটা এখনও চবশ দূসর।
টাসেকট হসলা চছাট আকাসরর বর্শ প্লাস কমুুবনসকশন এুাসন্টনা।
এুাসন্টনা দাাঁবড়সয় আসছ প্রায় োর ফুট উেু পােুসর বপলাসরর ওপর। বপলারটা হসব
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োর বেকফুসটর মসো প্রশস্ত। আহমদ মুসারা সসন্দহ কসরসছ চোপন সুড়ঙ্গ পে
এখাসনই োকসে পাসর।
আহমদ মুসা ধীসর ধীসর ঐ এুাসন্টনার বদসকই এসোসি।
আহমদ মুসার োসয় পােুসর রসির একটা বুসলট প্রুফ েুাসকট। কপাল
প কন্ত চনসম এসসসছ বুসলট প্রুফ েুাসকটবট। েলায় ঝুলসছ বহউমুান ববর্ চসবঞ্জিং
মবনটর ও একবট েুাস মুসখাশ। হাসের কাসছ েুাসকসটর বুক পসকসট রসয়সছ
আল্ট্িা চক্লাসরাফরম োন। এই েুাস কুাপসুল বুসলট মানুসষর সিংস্পসশক াওয়ার
সিংসে সিংসেই মানুসষর সিংো চলাপ পায়।
সামসন বড় পাের পে চরাধ কসর উাঁেু হসয় আসছ।
পােরটা বর্িাবার েসে মাো েুসলবছল আহমদ মুসা।
হঠাৎ সামাে াবন্ত্রক একটা শসে সামসন োবকসয় হালকা অন্ধকাসর
চদখসে চপল, এুাসন্টনাবট একবদসক কাে হসয় চেসছ।
কৃষ্ণপসযর রাে হসলও োরার আসলা উন্মুি োয়োয় অন্ধকার
অসনকখাবন বফসক কসর বদসয়সছ।
আহমদ মুসা মাোটা পােসরর আড়াসল এসন চোখ রাখল টাসেকট স্থানটার
বদসক।
পার হসলা কসয়ক মূহুেক।
প্রশস্ত বপলাসরর চভের চেসক মানুষ চববরসয় আসসে চদখল আহমদ
মুসা।
আহমদ মুসার চোখ এবার আঠার মসো চলসে চেল দৃশ্যবটর ওপর।
এক এক কসর পাাঁেেন চলাক চববরসয় এসলা।
পিম বুবি চববরসয় এসল একেন বেসয় কাে হসয় পড়া এুাসন্টনার
চোড়ায় বক চ ন করসলা। এুাসন্টনা আবার চসাো হসয় প্রশস্ত বপলাসরর ওপর
দাাঁবড়সয় চেল।
আহমদ মুসা বুঝল বপলারবট আসসল বসাঁবড়র মুখ বা সুড়ঙ্গ মুখ। এুাসন্টনা
হসি সুড়ঙ্গ মুসখর কুাসমাসলে। আর এুাসন্টনার চোড়ায় রসয়সছ সুড়ঙ্গ মুখ
চখালার োববকাবঠ।
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পাাঁেেন একত্র হসয় উসদুাে বনল সামসন মাসন পাহাসড়র ওপর বদসক
এসোবার।
আহমদ মুসা আর সময় নষ্ট করল না।
োরা এ বসদ্ধান্তই বনসয়সছ প্রেম সুস াসেই োরা আিমসণ াসব,
চলাকবটসক অেল কসর চদসব। চসই ফমুকলাই এখন বাস্তবায়ন শুরু করার পালা।
আহমদ মুসাও বুক পসকট চেসক আল্ট্িা চক্লাসরাফরম েুাস কুাপসুল চবর
করল। োনটা ওসদর বদসক োক কসর বিোসর োপ বদল। মানব চদসহর সাবন্নসধু
বেসয় অসটা-ববসফারণস ােু কুাপসুল বুসলট ছুটল সামসনর পাাঁেেসনর বদসক।
মাত্র কসয়ক চসসকন্র্!
ওরা পাাঁেেনই সিংো হাবরসয় লুবটসয় পড়ল পােুসর েত্বসর।
একটু সময় অসপযা করল আহমদ মুসা। োর পর এসোসলা িবলিং
কসরই ওসদর বদসক।
ওসদর কাসছ চপ াঁসছ আহমদ মুসা চপবেল টেক চজ্বসল ওসদর একবার কসর
চদসখ বনসে লােল।
একবট মুসখ টসেকর আসলা বস্থর হসয় চেল। স্তবম্ভে হসয় চেল ববোনী
আবদ্যর রহমান আবরসয়হসক চদসখ! আেই োর ফসটা চদসখসছ আহমদ মুসা
চেনাসরল চমাস্তফার ফাইসল।
আনসন্দ ভসর চেল আহমদ মুসার মন। শুরুসেই চপসয় চেসছ আসল
চলাকসক। সাসের এ চলাকগুসলাও বনশ্চয় গুরুত্বপূণক চকউ হসব।
আহমদ মুসা দ্রুে চমসসে পাঠাসলা পােুসর এই এলাকার পাসশ
অসপযমান োর বটসমর চলাকেনসদর কাসছ। োসদর োড়াোবড় আসসে বলল
এই পাাঁেেনসক বনসয় াবার েসে।
আহমদ মুসা চসই পােসরর আড়াসল বসস অসপযা করসে লােল ওসদর
আসার েসে।
এই সময় আহমদ মুসা একটা োপা বহস বহস শে শুসন ওপসরর বদসক
োকাল।
চদখল, মাোর ওপর একটা চহবলকপ্টার চনসম আসসছ।
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চহবলকপ্টাসরর আসলা চনভাসনা ও অসনকটা বনিঃশসে। বনয়বন্ত্রে শসের এ
চহবলকপ্টারগুসলা অেুন্ত দাবম।
চহবলকপ্টারবট লুান্র্ করল চ খাসন পাাঁেেন চলাক সিংোহীন অবস্থায়
পসড় আসছ, ো চেসক বকছুটা পূসবক, পাহাসড়র আরও উাঁেুসে। ওখাসন পাহাসড়র
মাোটা সেষ্ট সমেল।
ওসদর সিংোহীন হওয়ার ঘটনার পর পরই চহবলকপ্টার আসায় আহমদ
মুসা বুঝল, হয় এই চহবলকপ্টাসর আবদ্যর রহমান আবরসয়হসদর চকাোও াবার
কো বছল অেবা এই চহবলকপ্টাসর বড় চকউ আসসছন, াসদর স্বােে োনাসনার
েেই োরা াবিসলন ওবদসক।
চহবলকপ্টার চেসক এক এক কসর নামল োরেন মানুষ। ওরা এবেসয়
আসসে লােল এুাসন্টনার বদসক।
এুাসন্টনার সামসনই পসড় আসছ পাাঁেেসনর সিংোহীন চদহ।
কো বলবছল চহবলকপ্টার চেসক চনসম আসা চলাকগুসলা।
চবশ বড় েলাসেই কো বলবছল োরা।
চক একেন বলবছল, ‘বম. চর্বভর্ ইয়াহুদ, ববোবন আবরসয়হ ও োর
সহস াবে োরেন ববোনী বঠক রাে ৯টায় এখাসন চরবর্ োকসবন এবিং োসদরসক
এখান চেসক বনসয় েৃেীয় োয়োটায় বমবটিং-এ বসব, এটাই চো বসদ্ধান্ত বছল। ওরা
আসসনবন, আশ্চক !’
‘আবম স্তবম্ভে হবি, বম. চবন োয়ন চবন ইয়াবমন! বমবটিং-এর স্থান চশষ
মূহুসেক পাসল্ট আমরা আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রসেই বমবটিংটা করব বঠক করা হসয়সছ, এটা
চো ববোনী আবরসয়হসদরসক োনাসনা হয়বন! োহসল বসদ্ধান্ত অনুসাসর ওরা
এখাসন োকসবন না চকন, ববসশষ কসর ‘বি বেসরা’র সুবপ্রম কমান্র্ার চবন োয়ন
চবন ইয়াবমন চহবলকপ্টাসর োকসবন, োর উপবস্থবেসে বসদ্ধাসন্তর অেো বেবন
করসবন, ো আমার ববশ্বাস হসি না।’
একোগুসলা ‘বি বেসরা’র ইস্তাম্বুল প্রধান চর্বভর্ ইয়াহুসদর। ো প্রেম
েসনর কো চেসকই আহমদ মুসা বুঝল। আর াসক লযু কসর চর্বভর্ ইয়াহুদ
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কোগুসলা বলসলন অেকাৎ ব বন প্রেম কো বসলবছসলন, বেবন চবন োয়ন চবন
ইয়াবমন ও ‘বি বেসরা’র সুবপ্রম কমান্র্ার মাসন সুবপ্রমপ্রধান।
একই সাসে ববস্ময় ও আনসন্দ আহমদ মুসার মন চনসে উঠল। ‘বি
বেসরা’র সব বহসরাসক আল্লাহোয়ালা এক সাসে কসর োসদর কাসছ এসন
বদসয়সছন। আল্লাহর শুকবরয়া আদায় করল আহমদ মুসা।
ওরা এসস চপ াঁসছ চেসছ সিংোহীন পাাঁেেসনর কাসছ।
কাছাকাবছ হসেই ওরা োরেন ছুসট এসলা মাবটসে পসড় োকা পাাঁেেসনর
বদসক।
ওরা োরেনই ঝুাঁসক পসড়সছ ওসদর সিংোহীন চদসহর ওপর।
এটাই সময়, বসদ্ধান্ত বনসয় বনল আহমদ মুসা।
বুক পসকট চেসক আসরকবার উসঠ এসলা চক্লাসরাফরম োন আহমদ
মুসার হাসে।
চক্লাসরাফরম োনটা ওসদর বদসক টাসেকট কসর বিোসর েেকবন চেসপ ধরল
আহমদ মুসা।
ছুটল কুাপসুল বুসলট ওসদর োরেসনর বদসক।
মাত্র আট-দশ চসসকন্র্। এর মসধুই ওসদর োরেসনর সিংোহীন চদহ
ঝসর পড়ল ওসদর পাাঁেেসনর ওপর। ওরা চসই চ ঝুাঁসক পসড়বছল, উসঠ
দাাঁড়াসনারও আর সু্স াে চপল না।
চপছসন পাসয়র পবরবেে শে চপল আহমদ মুসা। মুখ ঘুবরসয় চদখল, োর
দশ েসনর বটমবট এসস চেসছ।
আহমদ মুসা কমাসন্র্া বটসমর চনো মুরাদ আসনায়ারসক বনসদকশ বদল,
‘এুাসন্টনার কাসছ ৯ েন চলাক সিংোহীন পসড় আসছ। প্রেসম এসদর সবাইসক
বপছসমাড়া কসর বাাঁধ। োরপর এসদর বনসয় বনসে বেসয় পুবলসশ কাসছ হস্তান্তর কর।
োরা চ ন চেনাসরল চমাস্তফা ও পুবলশপ্রধাসনর বনসদকশ আনুসাসর বুবস্থা গ্রহণ
কসর। মসন চরখ, এরা সবাই বভবভআইবপ বন্দী। একটুও অসাবধান হওয়া াসব
না।’
ওরা বনসদকশ বনসয় স্যালুট কসর েসল চেল।
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আহমদ মুসা এবার কল করল চেনাসরল চমাস্তফাসক।
ওপাসর চেনাসরল চমাস্তফার কন্ঠ চপসেই আহমদ মুসা সালাম বদসয়
বলল, ‘আল্লাহর অসীম করুণা, ুদ্ধ শুরুর আসেই ুসদ্ধর বড় ববেয়টাই হসয়
চেসছ! ধ্বিংসসর বনরব দদসেুর প্রধান ববোনী আবদ্যর রহমান আবরসয়হসহ
োরেন ববোনী, ‘বি বেসরা’র সুবপ্রমপ্রধান চবন োয়ন ও র্. চর্বভর্ ইয়াহুদসহ
আরও চনো, সব বমবলসয় ৯ েন এখন আমাসদর হাসে। কমাসন্র্ারা ওসদর
পাহাসড়র বনসের কুাসম্প বনসয় াসি।’
‘ধেবাদ, বম. খাসলদ খাকান। আপবন শুধুই বড় ববেয় বলসছন চকন?
এটাই সবসেসয় বড় ববেয়। প্রধান ববোনীসহ পাাঁেেন ববোনী মাইনাস হসল
বনশ্চয় ওসদর ধ্বিংসসর বনরব দদেু অেল হসয় পড়সব। আর চবন োয়ন ও চর্বভর্
ইয়াহুদ আমাসদর হাসে আসা মাসন ওসদর সিংেঠনসক এখন আমরা হাসের মুসঠায়
আনসে পারব। এই অসাধু সাধন বক কসর হসলা বম. খাসলদ খাকান?’ বলল
চেনাসরল চমাস্তফা।
‘এটা এসকবাসরই আল্লাহর ববসশষ রহমে। এুাসন্টনার স্থানটা পরীযা
করার েে পাহাসড় উসঠবছলাম।’
বসল আহমদ মুসা ওসদর ৯ েন সিংোহীন করার ঘটনা সিংসযসপ
োবনসয় বলল, ‘কমাসন্র্ারা ওসদর চরসখ বফসর এসলই আবম এুাসন্টনার বসাঁবড় পসে
চভেসর ঢুকসবা।’
‘পাহাসড়র বনসের কুাসম্প আবম াবি, বম. খাসলদ খাকান। পরবেকী
করণীয় সম্পসকক আপনার বকছু বলার আসছ?’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল।
‘োরবদসকর চবষ্টবনসক আরও চক্লাে করুন এবিং আপবন ও নাবেম
এবরসকন আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রসের চেসটর বদসক েসল আসসবন। আবম চভেসর
চঢাকার পর পরবেকী প্দসযপ বনসয় আপনার সাসে চমাবাইসল আলাপ করসবা।’
আহমদ মুসা বলল।
‘ধেবাদ, বম. খাসলদ খাকান। আবম আপনার কসলর অসপযা করব।
আর চবন োয়ন ও চর্বভর্ ইয়াহুদসদর আবম চোসয়ন্দা চহর্ চকায়াটকাসর সবরসয়
বনবি। ওসক বম. খাসলদ খাকান। আসসালামু আলাইকুম।’
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‘ওয়া আলাইকুম সালাম’ বসল আহমদ মুসা কল অফ কসর বদল।
আহমদ মুসা অসপযা করসে লােল কমাসন্র্াসদর।
ওরা এসলই একটা পবরকল্পনা কসর আহমদ মুসা প্রসবশ করসব বি
বেসরার েসবষণাোর, অস্ত্রাোর আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রসের অভুন্তসর, চ খাসন আসছ
বনরব ধ্বিংসসর দদেু, ‘Fotan silent destruction demon’ ার বসল োরা
ধরাসক সরা োন করসছ, দাস বানাসে োসি আর সব মানুষসক।
আহমদ মুসার অসপযার ইবে হসলা।
োরার আবছা আসলাসেই আহমদ মুসা চদখসে পাসি, কমাসন্র্ারা সার
চবাঁসধ উসঠ আসসছ পাহাসড়র ওপসর।
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