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আহমদ মুসা ও সােজন কমাতন্ডা এক এক কতর অ্যাতন্টনার খ াো খবজ
মু দদতে খেেতর প্রতবশ করে।
প্রথতমই পাথুতর দসিঁদড়।
দসিঁদড়র সাে-আটটা ধাপ খপরুতেই একটা দরজার েযাদন্ডিং-এ দিতে োরা
খপ িঁছে।
খদত ই খবাঝা খিে, দসিঁদড়টা দেফতটর আতরকটা দরজা।
দরজাটা পাথতরর।
দরজা খ াোর দিন্তাে আহমদ মুসা দরজা ও দরজার িারপাতশর
খি কাতের মতো প্রাতন্তর ওপর খিা খবাোতে োিে।
ডান ও বাম পাতশর দুই খি কাতে োদটিকযাদে েম্বা দু’দট কতর বাটন
খদ তে খপে আহমদ মুসা।
দু’পাতশর দু’বাটতনই দহব্রু োষাে ওতপন খলাজ খে া। দকু  দু’পাতশর
বাটতনর খে া এক রকতমর নে।

মাউন্ট আরারাতের আড়াতে

2

বািঁ পাতশর খি কাতের খে া খসাজা মাতন ওতপন শব্দ ডান দদক খথতক
খে া এবিং খলাজ শব্দ বািঁ দদক খথতক খে া, দকু  ডান দদতকর খি কাতে শব্দ দু’দট
বািঁ দদক খথতক খে া।
খপছতন দািঁড়াতনা কমাতন্ডা খনো মুরাদ আতনাোতরর দদতক দফতর োদকতে
আহমদ মুসা বেে, ‘মতন হতে মুরাদ আতনাোর, একটা ধািঁধা না োঙতে পারতে
আমরা দরজা ুেতে পারতবা না।’
মুরাদ এদিতে এে।
খদ ে দুই খি কাতের িারদট বাটনতক ও বাটতনর খে াগুতোতক।
োবনার ছাো নামে মুরাদ আতনাোতরর মুত । োবদছে আহমদ মুসাও।
কতেক মুহূেি দনিঃশতব্দ কাটে।
‘দকছু খেতব খপতে মুরাদ আতনাোর?’ দজতেস করে আহমদ মুসা।
‘ধািঁধাে খফোর জতে ‘ওতপন’ শব্দ খসাজা আর উতটা কতর দু’বার
দেত তছ। আমার মতন হে, দুই ‘ওতপন’ বাটতনর একটা িাপতেই আমাতদর
িাওোটা খপতে যাব মাতন দরজা ুতে যাতব।’
‘িাপ দাও, মুরাদ আতনাোর।’ বেে আহমদ মুসা।
মুরাদ আতনাোর দুই ওতপন বাটনই পরপর নানাোতব িাপে, দকু 
পাথতরর দরজা খযমন দছে, খেমদন থাকে।
মুরাদ আতনাোতরর খিাত -মুত হোশা ফুতট উেে। বেে, ‘োর মাতন
ধািঁধার অ্থি এটা নে। দনশ্চে আরও জদটে দকছু আতছ।’ বতেই হোৎ খথতম খিে
মুরাদ আতনাোর। োর খিাত -মুত নেুন োবনার আতো। বেে, ‘দু’পাতশর দুই
‘ওতপন’-এ িাপ খদোর পর খিাপন আরও একটা কমান্ড দনশ্চে আতছ। খসটা
ুিঁতজ খবর করতে হতব।’
আহমদ মুসা োবদছে।
হোৎ োর মু টা উজ্জ্বে হতে উেে। দু’পাতশর খি কাতের বাটন িারদটর
ওপর আরও একবার দ্রুে খিা বুদেতে বেে, ‘না, মুরাদ আতনাোর, োর মতন
হে দরকার হতব না। ুব সহজ একটা িাদিদেক দনেম রতেতছ ধািঁধার খপছতন।
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খদ , ‘খলাজ’ শব্দ দু’দটই মাইনাস পদজশতন রতেতছ। মাইনাতস মাইনাতস প্লাস।
োর মাতন, খলাজ শতব্দর বাটন দু’দট একসাতথ িাপতেই দরজা বন্ধ হতে যাতব।
আর খদ , ‘ওতপন’ বাটন দু’দটর একদট প্লাস, অ্েদট মাইনাস পদজশতন। প্লাতসমাইনাতস মাইনাস। অ্েএব, ‘ওতপন’ বাটন দু’দট একসাতথ িাপতেই আদম মতন
কদর দরজা ুতে যাতব। খিষ্টা কর মুরাদ আতনাোর।’
বতে আহমদ মুসা দরেেোর ধরা ডান হােটা পযাতন্টর পতকতট ঢুদকতে
খপছতন দািঁড়াতনা কমাতন্ডাতদর দদতক একবার োকাে।
বাটন দু’দট পুশ করতে এদিতে খিতছ মুরাদ আতনাোর।
েম্বা একটা ‘দহস’ শব্দ শুতন ঘুতর দািঁড়াতেই সামতনর দৃশ্য খদত স্তদিে
হতে খিে খস। খদ ে, দরজাটা হাওো। ওপার খথতক অ্ধিডজন খেনিান হািঁ কতর
আতছ োতদর দদতক। সবতিতে সিংিীন অ্বস্থা মুরাদ আতনাোতরর। োর বুতক
দরেেোর খিতপ ধতর আতছ একজন।
আহমদ মুসা ঘুতর দািঁড়াতেই খস দিৎকার কতর উেে, ‘সবাই হাে ওপতর
খোে। না হতে সবাই একসাতথ োশ হতে...।’
মুরাদ আতনাোর আহমদ মুসার বাম দদতক িদিশ দডগ্রী খকাতি
দািঁদড়তেদছে। ফতে মুরাদ আতনাোতরর বুতক খয দরেেোর োক কতরদছে, োর
বাম পাশ খিাটাই আহমদ মুসার সামতন অ্বাদরে।
খোকদট য ন হাে ওপতর খোোর দনতদিশ দদদেে, ে ন পতকতটর
খেেতর থাকা আহমদ মুসার দরেেোর উতে এতসদছে খোকদটর মাথা েতযয।
কথা খশষ হবার আতিই আহমদ মুসার দরেেোতরর গুদে খোকদটর বাম
কাতনর পাশ দদতে ঢুতক খিে োর মাথাে।
গুদেটা কতরই আহমদ মুসা দিৎকার কতর উেে, ‘কমাতন্ডাজ, খিট
খিঞ্জড।’
আহমদ মুসাও কাে হতে আছতড় পতড়দছে খমতঝতে।
আহমদ মুসার আশিংকাই সেয হতো। আহমদ মুসার গুদে খোকদটতক
দহট করার সাতথ সাতথই ওতদর ছেদট খেনিান িজিন কতর উতেতছ।
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আহমদ মুসার কমান্ড ছাড়াও ওতদর খেনিান োতদর টাতিিট করা খটর
খপতেদছে আহমদ মুসার সাথী কমাতন্ডারা। আত্মরযার জতে োরাও শুতে
পতড়দছে। দকু  খদদর হতে দিতেদছে। কমাতন্ডা খনো মুরাদ আতনাোরসহ
কতেকজতনর খদহ ঝািঁঝরা হতে খিে। কািঁতধ, পািঁজতর খেতি কতেকজন আহে
হতো।
মাদটতে শুতে পড়ার আতিই আহমদ মুসা পতকট খথতক দরেেোর খবর
কতর দনতেদছে এবিং ওতদর ছেজনতক টাতিিট কতর গুদে করাও শুরু কতরদছে।
দু’জন কমাতন্ডা কািঁতধ ও পািঁজতর গুদে খ তেও দুধিষি কমাতন্ডাতদর দু’জন
খমাহাম্মদ পাশা ও খসাতেমান পাটা আঘাে হানতে মুহূেি খদদর কতরদন। োর
ফতেই খশষ রযা হতেদছে।
ওতদর িারজনতক গুদে করতে করতেই আহমদ মুসার গুদে খশষ হতে
দিতেদছে। খশষ দু’জনতক হেযা কতরদছে খমাহাম্মদ পাশা ও খসাতেমান। ো না
হতে দনঘিাে ব্রাশফাোতরর মুত পতড় খযে আহমদ মুসা।
ওতদর খেনিানধারী ছেজতনর রতের খরাতের মতধয খথতক একজন
মাথা েুেে। খস হাতের খেনিানদটর বযাতরে মদরো হতে একবার ওপতর খোোর
খিষ্টা করে। পারে না। হাে খথতক তস পতড় খিে খেনিান। সবিশদে দদতে
দিৎকার কতর খস বেে, ‘শেোন, খোরা আমাতদর খনো, আমাতদর দবোনীতদর
ধতরদছস। দকু  খোতদর উতেশ্য সফে হতব না। আমাতদর ‘নীরব’ ধ্বিংতসর দদেয
‘ডাবে দড’ এবিং আমাতদর িতবষিা খোরা হাে করতে পারদব না। খদ , আমাতদর
সুইসাইড খকাোতডর খনো মাথাে গুদে খ তে মরতেও োর হাে োর িোে
খঝাোতনা দরতমাতটর খরড বাটনতক প্রািপতি খিতপ ধতরদছে। মতর খিতেও খদ
খিতপ ধতরই আতছ। এ দন ডাবে দড’র সবদকছুসহ খিাটা িতবষিািার ও এই
কমতপ্লক্স ধূতো হতে যাতব। োর সাতথ খোতদরও কবর হতব।’
খশষ কথার সাতথ সাতথ খোকদটর মাথাদট খনদেতে পড়ে খমতঝর ওপর।
আহমদ মুসা উতে দািঁদড়তেদছে। দ্রুে কতে বেে, ‘খমাহাম্মদ, খসাতেমান,
কুইক, আমাতদর এ দন খবরুতে হতব এ ান খথতক। েতব আমাতদর োইতদর োশ
মাউন্ট আরারাতের আড়াতে

5

দক কতর খরত যাই! খোমরা দু’জন দু’জনতক খটতন দনতে পারতব দকনা? আদম
দু’জনতক দনদে।’
কথা খশষ কতরই আহমদ মুসা দু’জনতক দুই কািঁতধ েুতে দনতে দ্রুে দসিঁদড়
দদতে উেতে োিে।
খপছতন খমাহাম্মদ পাশা ও খসাতেমান দুই সাথীর োশ খটতন দনতে উেতে
োিে।
সুড়ঙ্গ-দসিঁদড়র মু কদমউদনতকশন অ্যাতন্টনার পতথ আহমদ মুসা খবদরতে
এে।
আহমদ মুসা সাহাযয করে আহে দু’কমাতন্ডা োইতক োতদর সাথীতদর
োশ দনতে খবদরতে আসতে।
আহে দু’সাথী দুবিে হতে পতড়দছে।
‘দম খনবার সমে খনই দপ্রে কমাতন্ডা োইরা। যেটা দ্রুে সিব,
আমাতদরতক পাহাতড়র ওপতর উতে খযতে হতব। এস।’
বতেই আহমদ মুসা দু’সাথীর োশ আবার কািঁতধ েুতে দনতে পাহাতড়র
ওপতর এতিাতে োিে।
‘োবতবন না োই, আমরা পারব আপনাতক ফতো করতে। িেুন।’ বেে
খমাহাম্মদ পাশা ও খসাতেমান একসাতথই।
সুড়তঙ্গর দসিঁদড় মু খথতক দবশ িতজর মতো এদিতেতছ আহমদ মুসারা।
সুড়তঙ্গর মু খথতক পতনর িজ ওপতর একটা দটোর খদোে। খস খদোে
পার হতে আহমদ মুসারা মাত্র পািঁি িজ এদিতেদছে। এই সমেই প্রিণ্ড
দবতফারতির শব্দ হতো। েূদমকতের প্রবে ধাক্কা াওোর মতো পাহাড়টাও
প্রিণ্ডোতব খকিঁতপ উেে।
বড় দকছুর আশিংকাে আহমদ মুসাতদর খিা আপনাতেই বন্ধ হতে
দিতেদছে।
মুহূতেি কতেকবার দিৎকার কতর খমাহাম্মদ পাশা বেে, ‘আিাহ
আমাতদর রযা কতরতছন াতেদ াকান োই। আিাহর হাজার শুকদরো।’
মাউন্ট আরারাতের আড়াতে
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‘আেহামদুদেিাহ!’ বতে আহমদ মুসা উতে দািঁড়াে। ওদদতকর অ্বস্থা
খদ ার জতে কতেক ধাপ সামতন এদিতে দটোটার ওপর দদতে ওদদতক নজর
খফেতেই িমতক উেে। দটোটার ওপাতর পাহাতড়র অ্বদশষ্ট অ্িংশসহ সবদকছু
হাদরতে খিতছ। প্রশস্ত িেীর অ্ন্ধকার াদ শুধু সামতন।
পাতশ এতস দািঁদড়তেতছ খমাহাম্মদ পাশা এবিং খসাতেমানও।
‘মতন হে, দরতমাতটর এযাকশন ডাইতরক্ট দছে না। দরতমাটতক এক বা
একাদধক মযাকাদনজতমর খিইন্ড দরএযাকশনতক অ্যাকদটতেট করতে হতেদছে।
োর জতে কমপতয খবশ কতেক দমদনট বরাে দছে। খসই সমেটুকুতেই আিাহ
আমাতদর বািঁদিতেতছন।’ বেে আহমদ মুসা।
‘দকু  আদম বুঝতে পারদছ না, হোৎ এোতব ওরা সবদকছু ধ্বিংস করে
খকন?’ বেে খমাহাম্মদ পাশা।
‘দনশ্চে ওতদর কাতছ দনতদিশ এতসদছে। ওতদর খনো ও দবোনী যাতদর
আমরা ধতরদছ, োতদর কাছ খথতক দকিংবা অ্েদদক খথতক োরা িূড়ান্ত দনতদিশ
খপতেদছে। োর ফতেই আমরা বযথি হোম ওতদর ধ্বিংতসর দদেয ও িতবষিািার
হাে করতে।’
আহমদ মুসার খমাবাইে খবতজ উেে।
ওপার খথতক খজনাতরে খমাস্তফার উদিগ্ন কে খশানা খিে, ‘দম. াতেদ
াকান, আপনারা খকাথাে? োতো আতছন আপনারা?’ আেি-দিৎকাতরর মতো
খশানাে খজনাতরে খমাস্তফার কে।
‘েে খনই খজনাতরে, আমরা দনরাপদ আদছ। দেক সমতে আমরা খবদরতে
আসতে খপতরদছ। খেেতরর ওরা বাইতর খথতক খমতসজ খপতেতছ। আমরা যাতদর
ধতরদছ, োরা দক খকান খমতসজ পাদেতেতছ?’ আহমদ মুসার দজোসা।
‘স্যদর দম. াতেদ াকান। ওতদর শীষি দবোনী আব্দুর রহমান
আদরতেতহর খিাপন দিেীে খমাবাইেটা োর কাতছ রতেই দিতেদছে। খসই
খমাবাইতেই উদন ওতদর কাতছ খমতসজ পাদেতেদছতেন। দবতফারতির পর উদনই
দিৎকার কতর দবষেদট আমাতদর জাদনতেতছন। খহতস বতেতছন, ‘অ্ন্তে, আমাতদর
মাউন্ট আরারাতের আড়াতে
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নীরব ধ্বিংতসর দদেয এবিং আমাতদর িতবষিা আমরা খোমাতদর হাতে যাওো
খথতক রযা করতে পারোম।’ বেে খজনাতরে খমাস্তফা।
আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘বেতেন না ওতক খয, আপনাতদর নীরব
ধ্বিংতসর দদেযতক আপনারা ধ্বিংস কতর োতো কতরতছন। ওর খকান প্রতোজন
আমাতদর খনই। আমরা মানবোতক ধ্বিংস নে, রযা করতে িাই। খসই রযার
অ্স্ত্রই হতো আমাতদর ‘খসদেোর অ্ব ওোর্ল্ি রযাশনাে খডাতমইন (খসাডি)’। আমরা
আমাতদর ‘খসাডি’খক রযা করতে খপতরদছ। দানতবর দবরুতে মানবোর জে
হতেতছ।’
‘বেব দম. াতেদ াকান! আপনারা আসুন।’ বেে খজনাতরে খমাস্তফা।
‘স্যদর খজনাতরে। আপনাতক বো হেদন। আমরা কমাতন্ডা খনো মুরাদ
আতনাোরসহ িারজনতক হাদরতেদছ। কমাতন্ডা খমাহাম্মদ পাশা ও খসাতেমান
মারাত্মক আহে। আদম ওতদর দনতে পাহাতড়র ওপতর আদছ। িার োইতের োশও
আমাতদর সাতথ আতছ। দপ্লজ একটা খহদেকপ্টার পাোন।’ বেে আহমদ মুসা।
‘ইন্নাদেিাতহ ওো ইন্না ইোইদহ রাদজউন। বড় দুিঃসিংবাদ দম. াতেদ
াকান। আিাহর অ্তশষ প্রশিংসা, আরও যদের হাে খথতক আিাহ আমাতদর রযা
কতরতছন। আদম খহদেকপ্টার দনতে আসদছ দম. াতেদ াকান।’
কথা খশষ কতরই খজনাতরে খমাস্তফা বেে, ‘একটু ওতেট দপ্লজ দম.
াতেদ াকান, প্রধানমন্ত্রীর খটদেতফান এতসতছ।’
দু’দমদনতটই খজনাতরে খমাস্তফা খটদেতফাতন দফতর এতেন। বেতেন, ‘দম.
াতেদ াকান, প্রধানমন্ত্রী োর এবিং খপ্রদসতডতন্টর পয খথতক আপনাতক
অ্দেনন্দন জাদনতেতছন। োরা আপনার সাতথ খদ া করতে িান। সব শুনতে িান
আপনার মু খথতক।’
‘োতদর ধেবাদ। আদম োতদর সাতথ খদ া করার জতে উদগ্রীব।
োহতে আসুন খজনাতরে খমাস্তফা।’
আহমদ মুসা সাোম দদতে কে অ্ফ করে।
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আহমদ মুসা দডনার খশতষ খিার্ল্ দরজতটির দদযি বারান্দাে এতস বসে।
িা এদেতে দদে ইদজ খিোতর।
মমির সািতরর দিগ্ধ বাোস খস াতন শাদন্তর পরশ বুদেতে দদতে।
আহমদ মুসার দৃদষ্ট খোপকাদপ প্রাসাতদর প্রান্ত খপদরতে মমির সািতরর
ওপর দনবে। মমির সািতরর কাতো বুতকর ওপর দদতে বসফরাতসর
আতোতকাজ্জ্বে ব্রীতজর একটা অ্িংশ খদ তে পাতে।
এই অ্পরূপ দৃশ্য খদ তে দিতে মুহূতেি কতেকশে বছর আতি ছুতট খিে
োর মন। জীবন্ত রূপ দনতে এতো েুরতকর দবশ্ব কািঁপাতনা সুেোনতদর স্মৃদে।
েুরতকর মহান সুেোন বাতেদজদ, সুেোন দিেীে খমাহাম্মদ, সুেোন খসাতেমান
দদ মযািদনদফতসন্টরাও মমির সাির আর বসফরাসতক এোতবই খদ তেন। খসই
মমির সাির আতছ, বসফরাস আতছ, খোপকাদপ প্রাসাদ আতছ, দকু  খনই োরা,
খনই খসই সমে, খনই েুরতকর খসই দদন। ইউতরাতপর অ্তধিক এবিং েূমধযসাির
জুতড়ও ওতড় না আর ইসোতমর অ্ধিিন্দ্র পোকা।
োবতে দিতে একটা আতবি আেন্ন কতর খফেে আহমদ মুসাতক।
দু’খিাত র খকাি োর োরী হতে উেে অ্শ্রুতে।
খজাতসফাইন এতস বসে োর পাতশর ইদজ খিোতর।
আহমদ মুসা দিন্তাে মগ্ন থাকাে ো খটর খপে না।
খজাতসফাইন ধীতর ধীতর হাে রা ে আহমদ মুসার কািঁতধ। বেে আতস্ত
আতস্ত, ‘এে বড় কাতজর পর খকান োবনাে আবার দনতজতক এমন হাদরতে
খফতেছ?’
ধীতর ধীতর আহমদ মুসা মু খঘারাে খজাতসফাইতনর দদতক। কািঁধ খথতক
খজাতসফাইতনর হাে দনতজর দু’হাতের মুতোে ধতর ওপতর েুতে দনতে একটা িুম্বন
এিঁতক দদতে বেে, ‘োবনাে নে, অ্েীতের এক সু -স্মৃদেতে হাদরতে দিতেদছোম।
োবদছোম, েুরতকর অ্মর দবতজো সুেোন খসাতেমান দদ মযািদনদফতসন্ট এবিং
বাতেদজদতদর কথা। আতোর খমঘমাোে সাজাতনা মমির সাির ও বসফরাতসর
কাতো বুতকর দদতক োদকতে মতন হদেে, আদম খযন োতদর খিাত ই মমির আর
মাউন্ট আরারাতের আড়াতে
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বসফরাসতক খদ দছ। খেতস উতেদছে আমার খিাত মমির আর বসফরাতসর খস
স্বিিােী দৃশ্য।’
‘স্যদর, খোমাতক এক দদরদ্র বাস্তবোে এোতব দফদরতে আনার জতে।
েুদম যাতক সু -স্মৃদে বেছ, ো সু -স্মৃদে মাত্র নে, আসতে এক টদনক, এক িাইড,
এক পাওোর খজনাতরটর। এ আমাতদর সামতন এক ‘দেশন’ েুতে ধতর, সামতন
এতিাবার যমো খদে।’ বেে খজাতসফাইন।
‘খোমার সব কথা দেক খজাতসফাইন। দকু  সু -স্মৃদেতক সিংি খদবার
সমে আমাতদর ুব কম। েুদম আমার সমে বািঁদিতেছ।’ আহমদ মুসা বেে।
‘সমে বািঁিাতনার প্রশ্ন আসতছ খকন? খোমাতদর এ াতনর কাজ খশষ।
আপােে হাতে খো প্রিুর সমে।’ খজাতসফাইন বেে।
‘হ্ািঁ, হোৎ কতরই খযন খশষ হতে খিে। ওরা সবাই এোতব ধরা পড়তব,
ো োবা যােদন। এ াতন খোমার বান্ধবীর কৃদেত্ব অ্তনক খবদশ। এই দেকানার
সন্ধান োর কাছ খথতকই েুদম দদতেদছতে। আদম োবদছ োতক একটা বড় পুরকার
খদো যাে। দক খদো যাে বতো খো। আদম েুরক সরকারতক বেব।’
হোৎ খসাজা হতে বসে, মু িিীর হতো খজাতসফাইতনর। োতে
খবদনার ছাপ। বেে, ‘খস সুতযাি পাতব না, খস সুতযাি খস খোমাতদর দদে না।’
আহমদ মুসাও খসাজা হতে বসে। বেে, ‘বুঝোম না খজাতসফাইন। খস
সুতযাি পাতবা না খকন?’
‘খোমাতক বেতে েুতে খিদছ। খস আজ মাদকিন যুেরাতে দফতর যাতে।
খস আজ রাতের ফ্লাইট ধরতছ।’ বেে খজতসফাইন।
‘হোৎ এোতব িতে যাতেন? েুদম খো খটদেতফাতন ে ন দকছু বতোদন।
জানতে দক আতি?’ দজোসা আহমদ মুসার।
‘আদম জানোম না। খসও আমাতক ে ন খটদেতফাতন দকছু বতেদন।
সন্ধযাে আদম আতেশা আরবাকানতক দনতে বািাতনর দদতক খবদরতেদছোম। দফতর
এতস খিটমযাতনর কাতছ একটা এনতেোপ খপোম। দিদেটা নাদক দবশ্বদবদযােতের
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একজন খমতসঞ্জার এতস দদতে খিতছ। ঘতর এতস এনতেোপ ুতে খদদ খজদফ
দজনার দিদে। ওতেই পড়োম, খস আজ িতে যাতে মাতের অ্সুত র বর খপতে।’
কথা খশষ কতরই খজাতসফাইন উতে দািঁড়াে। বেে, ‘এনতেোপটা
এ াতনই ঐ খশাদপসটার ওপতর খরত দছ।’
বতে খজাতসফাইন দিতে খদোতের খশাদপতসর ওপর খথতক এনতেোপ
এতন ো খথতক দিদে খবর কতর আহমদ মুসার হাতে দদে। বেে, ‘পতড় খদ ।
দুিঃ জনক খয, খস োর আতমদরকার দেকানা দিদেতে খদেদন। েুতেও খযতে পাতর
োড়াহুতড়াে।’
দিদে হাতে দনতেই পড়তে শুরু করে আহমদ মুসা।
শুরুতেই দিদেতে খজাতসফাইনতক সতম্বাধন কতরতছ ‘আপা’ বতে।
োরপর দেত তছ, ‘বন্ধু নে, ‘আপা’ বতেই সতম্বাধন করোম।’ এই এক বাকয
পড়তেই দিন্তার খকাথাে খযন খহািঁিট োিে আহমদ মুসার। এরকম একটা বাকয
খকাথাে খযন পতড়তছ োর মতন হতো।
আবার পড়তে শুরু করে, ‘আপা, আম্মার অ্সুস্থোর বর খপতে হোৎ
আমাতক আতমদরকা দফরতে হতে। খোমাতক খটদেতফান কতরদছোম, না খপতে
বরটা জানাতনার জতে দিদের আশ্রে দনতে হতো। খোমাতক এোতব খছতড় খযতে
কষ্ট হতে। োর খিতে বড় কষ্ট হতে খছাটমদি আহমদ আবদুিাহতক আর খদ তে
পাতবা না বতে। কারও মাোর বািঁধন আবাতরা আমাতক এোতব বািঁধতব, এটা
োদবদন। এটা আমার একটা নেুন অ্দেেো।
বুতঝদছ আপা, এটাই দুদনো। এই দুদনোে হাদসর খিতে কান্নাই সিবে
খবদশ আতছ। আবার বযাপারটা এমনও হতে পাতর খয, মানুষ ‘জন্ম’র আনতন্দর
খিতে মৃেযু র খবদনাতকই বড় কতর খদত । খযমন সু -স্মৃদের খিতে, দুিঃত র স্মৃদেই
মানুতষর মতন থাতক খবদশ। এরপরও বেব, দুদনোর খসরা মহাকাবযগুতোর
অ্দধকািংশই দবতোিান্তক। এই দবশ্বিরািতর হাদসর বোর খিতে কান্নার প্লাবন
আসতেই বড়।
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স্যদর, দবদাতের সমে এসব কথা বো দেক হতে না। আমার মতন হে,
েুরতক খোমাতদর দমশন খশষ। এরপর েুদম ঘতর দফরতব, না নেুন খকান দমশতন,
নেুন খকাথাও যাতব- আদম জাদন না। েতব খয াতনই থাক, খয াতনই থাদক, এক
পৃদথবীতেই আমরা থাকব, এটাই সান্ত্বনা।
খকান েুে-ত্রুদট হতে থাকতে, খসটা অ্দনোকৃে। মাফ কতর দদও। আমার
খছাটমদিটার জতে অ্তনক খদাো, অ্তনক োতোবাসা।’
দিদে পড়া খশষ হতো আহমদ মুসার। দিদের কথাগুতো োর মতন অ্তনক
দজোসা জাদিতে েুেে। দিদের কথাে, দিদের োষাে একটা পদরদিে মতনর খছািঁো
খযন োিতছ।
দিদের খশতষ নাম স্বাযতরর ওপর নজর পড়ে আহমদ মুসার। স্বাযতর
দু’দট শব্দ ‘খজদফ দজনা’। নাতমর অ্যর খে ার, দবতশষ কতর ‘খজ’, ‘এফ,’ ‘এন’
অ্যরগুতোর োইতের ওপর নজর পড়তেই িমতক উেে আহমদ মুসা। োর
স্মৃদের দুোর খযন এক ধাক্কাে ুতে খিে। দবস্মে-দৃদষ্ট দনতে দিদের খে ার ওপর
আবার নজর খবাোে দ্রুে। খজদফ দজনা নে, সব ছাদপতে আতরকটা নাম খযন কথা
বতে উেে।
দবস্মে-দৃদষ্ট দনতে োকাে আহমদ মুসা খজাতসফাইতনর দদতক। বেে,
‘খজাতসফাইন, এ দিদে দক খজদফ দজনার? খজদফ দজনা খক?’
আহমদ মুসার দজোসার সুতর খজাতসফাইতনর খিাত ও দবস্মে ফুতট
উেে। বেে, ‘হ্ািঁ, দিদে খো খজদফ দজনার। খকন, খজদফ দজনা খো খজদফ দজনাই!’
খজাতসফাইন খক েুহে উেীপ্ত হতে উতেতছ।
‘দকু  খজাতসফাইন, আদম দনদশ্চে, এই দিদের খে া ও োষা দুই-ই সারা
খজফারসতনর।’
‘সারা খজফারসতনর!’ শব্দটা খজাতসফাইতনর কে খেদ কতর একটা প্রবে
উচ্ছ্বাতসর খোতড় খযন খবদরতে এতো।
ছুতট এতস খস আহমদ মুসার পাতশ হািঁটু খিিঁতড় বসে। দিদেটা আহমদ
মুসার হাে খথতক দনতে োতে খিা খবাোে। োরপর ছুতট ঘতরর খেেতর িতে
খিে। দমদনট াতনতকর মতধয খবদরতে এতো। হাতে এক ণ্ড কািজ।
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আবার দিতে হািঁটু খিিঁতড় বসে খজাতসফাইন আহমদ মুসার পাতশ। বেে,
‘খোমার কাতছ পাোতনা সারা খজফারসতনর দিদে দনতে এোম। এস খো খদদ ,
দিদে দু’দট দমদেতে।’
দিদে দু’দট পাশাপাদশ খরত দু’জতনই খদ ে। খজাতসফাইন প্রাে
আেিনাদ কতর বতে উেে, ‘দেক, সারা খজফারসতনর খে া এটা। োর মাতন,
খজদফ দজনাই সারা খজফারসন।’
বতেই খজাতসফাইন আহমদ মুসার উরুতে মু গুিঁজে।
কতেক মুহূেি পতর মু েুেে।
অ্শ্রুতে ধুতে খিতছ োর মু । বেে, ‘এে ঘদনষ্ঠ, এে আপন হতেও খস
পদরিে খিাপন করে? আমার খয কে আশা দছে োর খদ া পাওোর, োর সাতথ
কথা বোর! আমাতক বড় খবান খডতক আবার এেটা দনষ্ঠুর হতো খস!’
কথা বোর সাতথ সাতথ োর দু’খিা খথতক দু’িণ্ড খবতে খনতম এে অ্শ্রুর
ধারা।
আহমদ মুসা োতক কাতছ খটতন দনে। বাম বাহুর মতধয োতক জদড়তে
খরত বেে, ‘খোমার আতবি, খোমার কথা দেক আতছ। আদমও দারুি দবদস্মে
হতেদছ এোতব োর পদরিে খিাপতন। আমার দবস্মেও দেক আতছ। দকু  োর
দদকটা োব। খস োর দদক খথতক দেকই কতরতছ। োর খসই দিদেটা আবার পতড়
খদ ।’
খজাতসফাইন মু েুতে োকাে আহমদ মুসার দদতক। োর খিাত -মুত
প্রদেবাতদর দিহ্ন। বেে, ‘না, খস দেক কতরদন, োর দিদে আমার মু স্থ। োতোবাসা
পাপ নে খয খস অ্পরাধীর মে পাদেতে খবড়াতব। খকন খস দনতজতক অ্পরাধী
োবতব? অ্পরাধী নে খস।’
কান্নাে রুে হতে খিে খজাতসফাইতনর খশষ কথাগুতো।
ম্লান হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘খোমার কথা নীদেিে দদক দদতে দেক
খজাতসফাইন। দকু  েুদম একবার োর জােিাে দনতজতক দািঁড় কদরতে খদ , েুদম
যা সহজ মতন করছ ো সহজ নে। োর জতে দবষেদট কষ্টকর আর আমাতদর
জতে দবব্রেকর। খস এটাই এড়াতে খিতেতছ।’
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খকান উত্তর দদে না খজাতসফাইন। খিা মুতছ মাথা দনিু করে।
একটু পর মাথা দনিু খরত ই স্বিেিঃকতে বেে খজাতসফাইন, ‘খস পদরিে
দদতেই খদ তো, আমাতদর দবব্রেোব ও োর কষ্ট দূর করতে পারোম দকনা!’
বতে মু েুেে খজাতসফাইন। বেে, ‘আমাতক একটা অ্নুমদে খদতব?’
আহমদ মুসা োকাে খজাতসফাইতনর দদতক। বেে, ‘অ্নুমদের প্রশ্ন
খকন? খোমার ইোই যতথষ্ট। বে?’
‘আদম আতমদরকা যাব।’ বেে খজাতসফাইন আহমদ মুসার দদতক খিা
েুতে।
মুহূতেির জতে একটা দবস্মতের ঝেক খ তে খিে আহমদ মুসার খিাত মুত । একটু োবে। অ্স্পষ্ট এক টুকতরা হাদস ফুতট উেে আহমদ মুসার খোিঁতট।
বেে, ‘েুদম সারা খজফারসনতক জবাব দদতে িাও?’
খজাতসফাইতনর খিাত -মুত িািীতযির সাতথ একটা দৃঢ়ো ফুতট উেে।
বেে, ‘হ্ািঁ, োতক জবাব দদতে িাই। খস খযোতব দনবিাক-দবস্মতে পীদড়ে কতরতছ,
আদমও োতক দেক খস দনবিাক-দবস্মতে অ্দেেূে করব।’
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘শুধু এ জে েুদম আতমদরকা পযিন্ত ছুটতব?’
হাসে খজাতসফাইন। বেে, ‘হ্ািঁ, বোরও দকছু আতছ। খস খয
পদরদস্থদেতে খযোতব োতোতবতসতছ, খসটা অ্োে নে, অ্পরাধ নে। খকন খস
োহতে পাদেতে খবড়াতব? খকন স্বাোদবক দবষেটা সহজোতব বেতে পারতব না?
খকন খস অ্সহনীে এক কতষ্ট দগ্ধ হতব?’
হাদস দদতে কথা শুরু কতরদছে খজাতসফাইন। দকু  খশতষ োর কে
আতবতির উচ্ছ্বাতস প্রাে রুে হতে খিে।
খজাতসফাইতনর আতবি-রুে কথা আহমদ মুসাতকও স্পশি কতরদছে।
োর মুত খনতম এে দবষণ্নোর একটা ছাো। বেে িিীর কতে, ‘এসব বতে
কেটা োে হতব খজাতসফাইন? খোমার যুদে দেক। দকু  োর কাতছ খযটা বাস্তবো,
খসটা দক খস দডঙাতে পারতব? োতক োর মে কতর থাকতে খদোই দেক নে দক
খজাতসফাইন?’ নরম কে আহমদ মুসার।
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ম্লান হাসে খজাতসফাইন। বেে, ‘এসব দক আমাতক খযতে না খদোর
যুদে খোমার?’
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘খোমার ইোই আমার অ্নুমদে
খজাতসফাইন। আদম যা বেোম, খসটা খোমার কথার পাতশ আমার কথা মাত্র।’
‘ধেবাদ।’ বেে খজাতসফাইন হাদসমুত ।
‘যাওো সেতকি খোমার পদরকল্পনা দক?’ আহমদ মুসা বেে।
‘পদরকল্পনাটা েুদমই কতর খদতব। মদীনা শরীতফ দফতর এ বযাপাতর
দসোন্ত খনো যাতব।’
বতে খজাতসফাইন উতে ইদজ খিোরটা খটতন আহমদ মুসার খিোর খঘিঁতষ
ো খসট কতর িা এদেতে দদে ইদজ খিোতর এবিং বেে, ‘আমাতদর োতক কৃেেো
জানাতনা উদিে। োর পদরিে জানার পর এটা অ্পদরহাযি হতে খিতছ।’
‘পদরিে জানার আতিও এটা অ্পদরহাযি দছে। দকু  সুতযাি পাইদন। েুদম
যাে, আমার পয খথতক োতক কৃেেো জানাতব।’
হাসে খজাতসফাইন। বেে, ‘আমার কৃেেো আদম জানাব। দরকার
খবাধ করতে খোমার কৃেেো েুদম জাদনও।’
‘খোমার কৃেেো দকতসর? েুদম না ঝিড়া করতে যাে।’ আহমদ মুসা
বেে।
‘ঝিড়া খয কারতি, খস কারতি ঝিড়া খো হতবই। কৃেেোর কারি
দেন্ন।’ বেে খজাতসফাইন।
‘কৃেেোর দক কারি?’ আহমদ মুসা বেে।
‘আমার স্বামীতক খস সাহাযয কতরতছ, একাদধকবার বড় বড় দবপদ ও
মৃেযু র হাে খথতক বািঁদিতেতছ, দবশাে এক দাদেত্ব পােতন আমার স্বামীর খয
সাফেয, ো োর সাহাতযযরও ফে।’ বেে খজাতসফাইন। কথার খশষ দদতক কান্নাে
োর খিা দেতজ উতেদছে।
আহমদ মুসার মু ও িিীর হতে উতেতছ। োরও খিাত -মুত কৃেেোর
আতো। বেে, ‘দেক বতেছ খজাতসফাইন। োর সাহাযযগুতো দছে অ্মূেয,
অ্কল্পনীেোতব ো খপতেদছ। োর প্রদেদট সাহাযযই দছে আমাতদর সাফতেযর এক
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একটা কতর টাদনিিং পতেন্ট। ে ন দবদস্মে হতেদছ। মাতঝ মাতঝই খেতবদছ, খস
োতদর ঘদনষ্ঠতদর মতধযকার খকউ োতো একজন হতবন। দকু  সারা খজফারসতনর
পদরিে খপতে আরও দবদস্মে হদে, খস োতদর খেেতরর বরগুতো এে
দন ুিঁেোতব দকোতব খপে!’
‘আমার মতন হে দক জান, ‘স্মাথিা’ খমতেটা ‘দি দজতরা’র হাডিতকাতরর
একজন দছে। স্মাথিা োতদর স্বাতথি খিাতেন্দাদিদর করে আর সারা খজফারসন োর
ওপর খিাতেন্দাদিদর করে। আমার মতন হে, স্মাথিার িদেদবদধ খস অ্নুসরি
করে।’ বেে খজাতসফাইন।
‘দকু  এই কাজটা অ্েযন্ত কদেন ও ঝুদিঁ কপূিি।’ আহমদ মুসা বেে।
‘এই ঝুদিঁ কপূিি কাজটাই খস খোমাতদর স্বাতথি দনিঃস্বাথিোতব দনতজতক
খিাপন খরত কতরতছ। পদরমাপ করতে পার এই েযাতির?’ বেে খজাতসফাইন।
‘এর পদরমাপ আিাহ করতবন। দেদনই মাত্র োতক এর উপযুে জাযাহ
দদতে পাতরন। দনিঃস্বাথি খয কাজ ো আিাহর জতেই হে। খস এটাই কতরতছ।’
ধীর ও শান্ত কে আহমদ মুসার।
অ্পেক দৃদষ্টতে োদকতেদছে খজাতসফাইন আহমদ মুসার দদতক। আহমদ
মুসার কথা খশষ হতেও সিংতি সিংতি জবাব দদে না খজাতসফাইন।
মুহূেি কতেক পর ধীতর ধীতর বেে খজাতসফাইন, ‘আিাহ খো জাযাহ
অ্বশ্যই খদতবন। আিাহর বান্দার কাতছও োিঁর প্রাপয অ্বশ্যই আতছ। যারা
দবদনমে িাে না, োতদর প্রদে দাদেত্ব আরও খবতড় যাে।’
‘খোমার কথা দেক খজাতসফাইন। পৃদথবীতে অ্তনক মানুষ আতছ যারা
শুধু খদে, খনে না। োতদর প্রদে দাদেত্ব পােনতকও োরা সহতজ গ্রহি কতর না।
সারা খজফারসন হতে পাতর খস ধরতনরই মানুষ। েুদম যাে। ঘদনষ্ঠ হতে েুদমই
োতো বুঝতব।’ আহমদ মুসা বেে।
‘েুদম খয ধরতনর মানুতষর কথা বতেছ, খস ধরতনর মানুষ দুদনোতে
আতছ। দকু  সারা খজফারসন খস ধরতনর মানুষ নে। োর জীবতনর এ ন
সফেোর শুরু মাত্র। জীবতনর সবটাই োর পাবার বাদক। অ্তনক খিহ, মমো,
োতোবাসা, অ্তনক দকছুরই কাঙাে খস। আদম খদত দছ, হৃদতের সবটুকু
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োতোবাসা দদতে আহমদ আবদুিাহতক খস জদড়তে ধরতো, িুতমা খ ে পািতের
মে। এটা এক বুেুযু হৃদতের পদরিে। োর সাতথ আমার যেবার খদ া হতেতছ,
বুতক জদড়তে ধতরতছ আমাতক। এটা খস জেমূেক নে। োর বুতক আদম
খবাতনর উত্তাপ খপতেদছ, যা অ্ন্তরঙ্গ, একান্ত আপন। এর মতধযও রতেতছ হৃদতের
শূেো পূরতির প্রোস। খোমার এসব খবাঝার কথা নে, বুঝতব না। সুেরািং োর
সেতকি খকানও খশষ কথা েুদম বতো না। োর বযাপারটা খছতড় দাও আমার
ওপর।’
‘ধেবাদ খজাতসফাইন। সারা খজফারসন োতো খমতে। অ্োতেই আদম
োর যদে কতরদছ। েুদম যদদ োতক সহজ করতে পার, স্বাোদবক জীবতন দফদরতে
আনতে পার, ে ন খস অ্েীে েুতে দিতে বেিমানতক আিঁকতড় ধরতব সানতন্দ,
োহতে শুধু আনদন্দে হওো নে, এক অ্পরাধতবাধ খথতকও মুদে পাব
খজাতসফাইন।’ বেে আহমদ মুসা। আহমদ মুসার কে দকছুটা োরী হতেদছে।
খজাতসফাইন আহমদ মুসাতক জদড়তে ধরে। োরপর স্বামীর বুতক মু
গুিঁতজ বেে, ‘খদাো কর আদম খযন সফে হই।’
আহমদ মুসার বুক খথতক মু েুতে বেে খজাতসফাইন, ‘ও! েুতে খিদছ।
দিদের সাতথ একটা ইন্টারতনট ডকুতমন্ট আতছ। খস য ন পাদেতেতছ, ে ন দনশ্চে
গুরুত্বপূিি দকছু।’
বতেই খজাতসফাইন োর ইদজ খিোতরর ওপর খথতক এনতেোপদট দনতে
খেের খথতক একটা োিঁজ করা কািজ খবর করে। কািতজর োিঁজ ুতে কািজটার
ওপর নজর খবাোে। দেন পৃষ্ঠার একটা খে া। ওপতর দশতরানাম: ‘িন্তবয না জানা
একটা খমতসজ’। দশতরানাতমর ওপর হাতের খে া দু’দট োইন। হাতের খে াটা
সারা খজফারসতনর।
কািজদট আহমদ মুসার দদতক এদিতে ধতর বেে, ‘একটা মজার
দশতরানাতমর একটা খমতসজ, েুদম পড়।’
আহমদ মুসা ে ন ইদজ খিোতর িা এদেতে দদতে খিা দু’দটও বন্ধ
কতরতছ। বেে, ‘েুদমই পড় খজাতসফাইন। আদম শুনদছ। কার খমতসজ, সারা
খজফারসতনর?’
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‘না। খস ফরওোডি কতরতছ মাত্র।’
বতেই খজাতসফাইন খমতসতজর খশষটা খদত দনে। বেে, ‘খমতসজদট
জননক ড. আজদা আতেশার।’
দিদেদট হাতে দনতে খজাতসফাইনও ইদজ খিোতর িা এদেতে দদে। বেে,
‘পড়দছ, খশান।’
‘প্রথতম সারা খজফারসতনর ফরওোদডিিংটা পড়দছ। ফরওোদডিিংতে খস
দেত তছ, ‘দপ্রে খজাতসফাইন, ইন্টারতনতট জননক ড. আজদা আতেশার এই
খমতসজদট আদম পাই। আমার কাতছ খমতসজদট ুবই গুরুত্বপূিি মতন হে। খোমার
স্বামী সম্মাদনে াতেদ াকান দবষেটা আরও োতো বুঝতবন। োর জতেই
খমতসজটা পাোোম।’
োইন কেটা পতড় একটু থামে খজাতসফাইন। বেে, ‘খদত ছ, এই
োইনকেটাতেও খস দনতজতক খকমনোতব খিাপন কতরতছ! াতেদ াকান ছাড়া
খোমার আর খকান পদরিেই খযন খস জাতন না। আর খদ , ‘খোমার স্বামী’ শব্দ না
দে তেও খস পারে। োর মে খযতত্র অ্ে সবাই ‘খোমার স্বামী’ শব্দ এদড়তে
খযে, এমন দকছু খে া োতদর জতে কষ্টকর। দকু  সারা খজফারসন দে তে
খপতরতছ। কারি, খোমাতক দনতে আমার সাতথ দহিংসা বা প্রদেিদিোর খেশমাত্র
োর মতন খনই। আশ্চযি, খস আমাতক দহিংসার বদতে খবাতনর দনদবড় োতোবাসা
দদতেতছ। আর সবিতোোতব খোমার খথতক দূতর খথতকতছ, সেূিিোতব আড়াতে
খরত তছ দনতজতক। কে বড় েযাতির আদশি খথতক এমন মন সৃদষ্ট হতে পাতর, ো
অ্তনতকর জতে কল্পনা করাও মুশদকে।’
কথা খশষ কতরই আহমদ মুসার কাছ খথতক দকছু খশানার অ্তপযা না কতর
পড়তে শুরু করে খমতসজটা:
‘আদম ড. আজদা আতেশা। একজন টাদকিশ কুদদি আদম। আদম জামিাদনর
বাদেিন দবশ্বদবদযােে খথতক িে বছর দপএইিদড কতরদছ ইদেহাতস। োরপর ঐ
দবশ্বদবদযােতেই অ্ধযাপনার িাকদর করদছ। কতেকমাস আতি আমাতদর প্রদেতবশী
আতমিদনোর একটা কািতজ দবস্মতের সাতথ খদ োম, আমার খছাট োই আো
সাোহউদেন মাদক বযবসােী সন্ত্রাসী দহতসতব দবিাতরর সম্মু ীন। আমার োইতের
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জতে এ এক অ্কল্পনীে অ্দেতযাি। সতঙ্গ সতঙ্গই খদতশ িতে এোম। আমার
খিাত র সামতনই আমার খছাট োই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দনতে কারািাতর ঢুতক
খিে। খদ া করোম কারািাতর োর সাতথ। োর রুতম মাদতকর পযাতকট খরত
োতক ফািঁসাতনা হতেতছ। আমার োইতের কথা আদম দবশ্বাস কদর। আমার
প্রদেতবশী এক যুবতকর খযতত্র এই একই ঘটনা ঘতটতছ। জানোম, আমার এক
লাসতমট এোতবই খজতে খিতছ। আদমও আেিংক খবাধ করদছ। এই দেনজন
সেতকিই আদম জাদন, এরা মাদকতসবী বা মাদক বযবসােী হতে পাতর না। খকন
োহতে োতদর দবরুতে অ্দেতযাি? দক আতছ এর খপছতন? আদম খ ািঁজ খনো শুরু
কদর আমার এোকাসহ মাউন্ট আরারাতের সমগ্র দদযি এোকাে। মাউন্ট
আরারাতের দদযতি েুরতকর খয এোকা বতকর খোিঁতটর মে আতমিদনো, নদক্সেযাম
ও আজারবাইজাতনর মতধয ঢুতক খিতছ, খসটাই আরা আদরোস। আমার এোকা।
অ্নুসন্ধাতন আমার আরা আদরোসসহ এই এোকাে িে ছে মাতস দু’হাজার যুবক
ঐ একই ধরতনর অ্পরাতধ যাবজ্জীবতনর জতে খজতে খিতছ। আমার খিাটা
এোকা প্রাে যুবকশূে হতে খিতছ। আরা আদরোস সবতিতে যদেগ্রস্ত হতেতছ।
অ্তনক পদরবার দবেীন হতে খিতছ। দেতটমাদট ছাড়া হতেতছ োরা। সবতিতে বড়
কথা হতো, নেুন মুত েতর খিতছ আমার এোকা। বহু নেুন পদরবার এতস খজিঁতক
বতসতছ এ াতন। এরা েুদকি পদরবার নে। োষার উচ্চারতি এতদর আদম আতমিনীে
মতন কতরদছ। আেিংদকে হতে আদম আরও িেীর অ্নুসন্ধাতন নাদম। োতে আমার
দু’দট দজদনস মতন হতেতছ, এক. আসে দবষে মাদক বযবসা বা মাদক নে, দবষেটা
মাউন্ট আরারােতক খকন্দ্র কতর দকছু। নেুন বসদের বাদড়গুতোর প্রতেযকটা
দরজাে মাউন্ট আরারাতের প্রদেকৃদে। ঐ খোকতদর অ্তনতকর বাহুতেই খদত দছ
মাউন্ট আরারাতের উদি। দুই. মাউন্ট আরারাতের দদযিসহ আরা আদরোস কুদদি
যারা স্বাধীনতিো খদশতপ্রদমক, োতদর দবরুতে নীরব কযাতেইন িেতছ। বো
হতে, এই দাোেতদর থাকার অ্দধকার খনই। উতি য, মাদক বযবসােী সাদজতে
যাতদর খজতে পুরা হতে, োরাও এই খশ্রিীর। োর ওপর োতদর দিদমনাে
হওোর অ্দেতযাি খো আতছই। আদম দবষেদট দনতে প্রশাসন ও পুদেতশর সাতথ
কথা বতেদছ। োরা খিা বন্ধ কতর কথা বতেতছ, মাদতকর হাে খথতক এোকাতক
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মুু্ে করার জতে দিদমনােতদর দনমূিে করা হতব। আর নেুন বসদে
স্থাপনকারীতদর সেতকি আমার কথা শুতন খো োরা আমাতক খবাকা োওতরতছ।
বতেতছ, আদম নাদক জামিানীতে থাকাে খদতশর খকান খ ািঁজ রাদ না। োরা
বতেতছ, ওরা নেুন আিু ক নে, ওরা েুরতকর দবধ আতমিনীে নািদরক। েুরকআতমিদনো খটনশন ও কুদদি দবতদ্রাহকােীন দবদেন্ন সমতে োরা আতমিদনোে িতে
যাে। দকছু দদন আতি আতমিনীে েথাকদথে িিহেযা দবষেতক ফরদিে এন্ড
ফরতিট করার েুরক-আতমিদনো-মাদকিনীতদর মতধযকার দত্রপযীে দবেতক দমত্রী
িুদের শেি দহতসতব উিাস্তু আতমিনীে েুদকিতদর খফরে খনোর দসোন্ত হে। সুদবধা
অ্নুসাতর ওরা ধীতর ধীতর আসতছ। োতদর কথা ণ্ডন করার মে যুদে আমার
খনই। দকু  আদম দনদশ্চে, োতদর কথাটাই খশষ কথা নে। দক করব এ দনতে য ন
দকিংকেিবযদবমূঢ়, ে ন একটা ঘটনা ঘটে। খসদদন আদম বািাতন কাজ করদছোম।
বািাতনর বাইতর খছতেরা খ েদছে। মাতঝ মাতঝ দু’একজন খছতে বািাতনও
আসদছে বে কুড়াতনার জতে। বািাতনর িাছতঘরা জােিাে আদম কাজ
করদছোম। দরজাটা খস ান খথতক িাতছর একটু আড়াতে পতড়তছ। কাতজর সমে
নড়ািড়াকাতে হোৎ আমার নজতর পড়ে নে-দশ বছতরর একটা খছতে আমার
বাদড়তে প্রতবশ করে। োর হাতে একটা থতে। খকন প্রতবশ করে? পাদন খ তে?
খক েুহেবশে আদমও ছুটোম। ড্রইিং রুতমর দরজা খ াো দছে। এ দরজা দদতেই
খস প্রতবশ কতরতছ। আদম খেেতর ঢুতকই খদ োম, খছতেদট খসাফার কুশন উদটতে
দক খযন রা তছ। আদম ছুতট দিতে খদ োম, কতেকটা পযাতকট কুশতনর েোে রা া
হতেতছ। আদম ধতর খফেোম খছতেদটতক। হোৎ কতরই আমার মতন হতো,
পযাতকটগুতো খহতরাইন জােীে খকান মাদতকর হতব দনশ্চে। আদম খছতেটাতক
পযাতকটগুতো হাতে দনতে বতে োতক পুদেতশ খদবার জতে দনতে িেোম। আমার
বাদড়র সামতন রাস্তার দবপরীে দদতকই পুদেশ খেশন। আদম বাদড়র সামতনর মাে
খপদরতে খছতেদটতক ধতর দনতে রাস্তার পাতশ দািঁদড়তেদছোম রাস্তা পার হতে থানাে
যাবার জতে। ঘটনাতক খকন্দ্র কতর খোকজন জতম দিতেদছে। হোৎ একটা িাদড়
এতস আমার সামতন দািঁড়াে। োফ দদতে কতেকজন খোক নামে িাদড় খথতক।
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োতদর মুত মুত াশ। দকছু বুতঝ উোর আতিই আমাতক ধাক্কা দদতে খফতে দদতে
খছতেদটতক দনতে িাদড়তে েুেে। োরপর দ্রুে িাদড় িাদেতে িতে খিে। খয
খোকদট আমাতক ধাক্কা খদোর জতে আমার দদতক দু’হাে বাদড়তেদছে, োর
বাহুতে মাউন্ট আরারাতের উদি খদত দছ। প্রেযযদশিী খোকজন দনতে আদম
থানাে খিোম। থানা আমাতক হোশ করে। পুদেশ উতটা অ্দেতযাি করে, ওরা
আপনার োইতের দতেরই খোক। আপনার বাদড়তে রা া অ্বদশষ্ট মাদতকর
পযাতকটই োরা দনতে এতসদছে। আমরা দেটাতক ুিঁজদছ। দবষেদটর িেীতর খযতে
িােদন পুদেশ। ওইদদনই সন্ধযাে আমার ড্রইিংতে খঢাকা খসই খছতেদটর োশ পাওো
খিে একটা রাস্তার পাতশ। সিবে ধরা পড়ার শাদস্ত খপতেতছ খছতেদট। এই ঘটনা
খথতক আদম বুঝতে খপতরদছ, আমার বাদড়তে মাদক খরত আমাতকও খজতে পুরতে
খিতেদছে। আরও বুতঝদছ, এই মাদতকর সেোব িেীর খকান ষড়যতন্ত্রর হাদেোর।
দকু  জাদন না খসই ষড়যন্ত্র দক? ষড়যন্ত্রকারীতদর বাহুতে মাউন্ট আরারাতের উদি
খকন? এই উদি আবার নেুন বসদে স্থাপনকারীতদর দরজাে খকন? জানার জতে
আদম আর দকছু করতেও পারব না। একবার দবপদ খথতক খবিঁতিদছ। আরও দক
দবপদ অ্তপযা করতছ খক জাতন! এই দুদদিতন সাহাযয করার কাউতক খদ দছ না,
আিাহ ছাড়া। োিঁর ওপর েরসা কতরই আমাতদর জনিতির এই দবপদ বােিাদট
ইন্টারতনতট খছতড় দদদে। আিাহই এতক োর দেকানাে খপ িঁছাতবন, এই আশাে।’
–ড. আজদা আতেশা, আরা আদরোস, টাদকি।
খমতসজদট পড়া খশষ হতো খজাতসফাইতনর।
দিদেটা পাতশ খরত োকাে খজাতসফাইন আহমদ মুসার দদতক।
আহমদ মুসা খসাজা হতে বতসদছে ইদজ খিোতরর ওপর।
খজাতসফাইতনর পড়া খশষ হতেও আহমদ মুসা কথা বেে না। োবদছে
খস। খকাথাে খযন মাউন্ট আরারাতের উদি খস খদত তছ। হোৎ মতন পড়ে,
আতমিদনোর রাজধানী ইতেতরতেতনর একটা আকিাইতে একটা প্রািীন বইতে
শাদমে োতক আরারাতের উদিওোো মানুষ খদদ তেদছে। বতেদছে, এরা দছে
আতমিদনোর একটা দবপজ্জনক গ্রুপ। বিিবাদী ও সাম্প্রদাদেক খহাোইট ওেতফর
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খিতে শেগুি খবদশ দহিংর ওরা। ওরা দনতজতদর মতন কতর বাইদিকযাে আতমিদনোর
দসদনক। আর মাউন্ট আরারাে ওতদর খবতথেতহম।
এই স্মৃদের মতধয আহমদ মুসা িেীরোতব ডুতব দিতেদছে।
খজাতসফাইন দকছুটা অ্তপযা কতর ধীতর ধীতর বেে, ‘অ্ে দকছু োবছ
েুদম?’
খিা দফদরতে আহমদ মুসা োকাে খজাতসফাইতনর দদতক। বেে, ‘অ্ে
দকছু নে। অ্নুরূপ একটা অ্েীতের স্মৃদে দনতে োবদছোম।’
আহমদ মুসা ইতেতরতেতনর আকিাইতে খদ া আরারাতের উদিওোো
খসই দবপজ্জনক খোকতদর সেতকি শাদমতের কাতছ যা শুতনদছে ো বেে।
খজাতসফাইন বেে, ‘খসই উদিওোোরা আর এই উদিওোোরা দক
এক?’ োর কতে উতিি।
‘আদম জাদন না। এক হতে খসটা দবপজ্জনকই হতব।’ আহমদ মুসা বেে।
‘ওরা দক িাে?’ খজাতসফাইন বেে।
‘এ সেতকি এ নও দকছু শুদনদন। ড. আজদাও োর খমতসতজ এ সেতকি
স্পষ্ট দকছু খেত দন।’ বেে আহমদ মুসা।
খজাতসফাইন দকছু বেে না। খস োবদছে, আজদার দিদেতে দবষেটাতক
েেটা েোবহ মতন হেদন, দকু  আহমদ মুসা উদিওোোতদর খয পদরিতের কথা
বেে, োতে দবষেটা একটা েোবহ রূপ দনতেতছ বো যাে। এই সাতথ একটা
উতিি খজাতসফাইতনর মতধয মাথািাড়া দদতে উেে, োর মাতন আহমদ মুসা ড.
আজদার আহ্বাতন সাড়া দদতে! বুতকর খকাথাে খযন একটা প্রবে অ্স্বদস্ত মু
েুেে। খজাতসফাইন আশা কতরদছে, এ দমশন খশষ কতর োরা একসাতথ মদদনাে
দফরতছ। আহমদ মুসার খরে দরকার। োর ওপর দদতে অ্তনক ধকে খিতছ।
খজাতসফাইতনর দিন্তা খশষ হতো না।
আহমদ মুসার কথাে োর দিন্তাে খছদ নামে।
‘েুদম দক োবছ খজাতসফাইন ড. আজদা আতেশার খমতসজ দনতে?’
দজতেস করে আহমদ মুসা।
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বুতকর খকাথাে খযন মুহূতেির জতে সামাে কািঁপদু ন উেে। দক উত্তর খদতব
খস! খয কথা খস বেতে িাে, খস কথা খস বেতে পাতর না। এেটা স্বাথিপর খস হতব
খকমন কতর! োকাে খস আহমদ মুসার দদতক। বেে, ‘েুদম খয দসোন্ত খনতব, আদম
োর সাতথ আদছ।’
‘এতে দকু  খোমার মতের প্রকাশ ঘটে না।’ বেে আহমদ মুসা। োর
মুত হাদস।
মু িিীর হতো খজাতসফাইতনর। বেে, ‘দবষেটা গ্রহি করার মে না
হতে সারা খজফারসন খমতসজটা খোমাতক দদে না। খমতসজটা পড়ার পর গুরুত্ব
সেতকি আমার দিধা দছে, দকু  খোমার কাতছ উদিওোোতদর পদরিে জানার পর
আমার মতন হতে, আমাতদর জানা এই দবষেগুতো খকান দবশাে ষড়যন্ত্র বা ঘটনার
আইসবািি মাত্র এবিং খসতহেু ড. আজদার আহ্বাতন সাড়া খদো অ্পদরহাযিই মতন
হতে আমার কাতছ।’
হাসে আহমদ মুসা। হাে বাদড়তে খজাতসফাইতনর একটা হাে েুতে দনে
দনতজর দু’হাতের মুতোে। বেে, ‘ধেবাদ খজাতসফাইন। েুদম য ন খকান দকছুর
পতয যুদে দাও, ে ন খসটা গ্রহি করা আমার জতে শুধু আনতন্দর নে, ো আমার
জতে শদের উৎসও হতে দািঁড়াে। ধেবাদ খজাতসফাইন খোমাতক।’
বতে খজাতসফাইনতক কাতছ খটতন দনে আহমদ মুসা।
খজাতসফাইন স্বামীর বুতক মু গুিঁতজ বেে, ‘খোমার দবশ্রাম দরকার দছে,
ো হতো না। সবই আিাহর ইো।’
‘খেব না খজাতসফাইন। কাতজ আদম আনন্দ পাই। আনন্দই দবশ্রাম।’
বেে আহমদ মুসা।
‘আনন্দ সবটুকু নে। রাতের নীরবো ও ঘুম আিাহ দদতেতছন দবশ্রাতমর
জতেই।’ খজাতসফাইন বেে।
‘আনন্দ ও রাে দুতটাই আমার সাতথ থাকতছ খজাতসফাইন।’ বেে
আহমদ মুসা।
‘থাকতছ না দকু  খজাতসফাইন।’ বতে খহতস উেে খজাতসফাইন।
মাউন্ট আরারাতের আড়াতে

23

‘এমন সামদেক দবতেদ আকষিি বাড়াে।’ বতে খহতস উেে আহমদ
মুসাও।

‘আর আকষিি বাড়াতে খিও না, োহতে ছুদট দমেতব না।’ বতে
খজাতসফাইন আহমদ মুসার বাহুবন্ধন খথতক খবদরতে ছুতট ঘতর ঢুতক খিে হাসতে
হাসতে। বেে একটু স্বর িদড়তে, ‘ওতো না, কদফ আনদছ।’

খপ্রদসতডন্ট হাউজ খথতক একদট মাদসিদডজ আহমদ মুসাতক দনতে খবর
হদেে দবমানবন্দতরর উতেতশ্য।
আহমদ মুসা ও খজাতসফাইন পাশাপাদশ বতসতছ। োতদর খপতছতনর
সীতট বতসতছ েদেফা আরবাকান আহমদ আব্দুিাহতক দনতে।
‘মযাডাম খজাতসফাইন, বযােকদনতে মাননীে খপ্রদসতডন্ট ও মযাডাম
দািঁদড়তে হাে নাড়তছন।’ বেে খপছন খথতক েদেফা আরবাকান।
েদেফা আরবাকান আহমদ মুসাতদর সাতথ যাতে খপ্রদসতডতন্টর স্ত্রীর
দনতদিতশ। আহমদ মুসা মাউন্ট আরারাে অ্ঞ্চতে যাওোর জতে েযানতেক
দবমানবন্দতর খনতম যাতব। েদেফা আরবাকান খজাতসফাইতনর সাতথ মদদনা শরীফ
যাতবন। খজাতসফাইন যেদদন িাইতবন েদেফা আরবাকান োর সাতথ থাকতবন।
আহমদ আব্দুিাহর ুব োব হতেতছ েদেফা আরবাকাতনর সাতথ।
সিংতি সিংতিই আহমদ মুসা ও খজাতসফাইন দু’জন দু’পাতশর খ াো
জানাো দদতে খপছতন োকাে। খদ তে খপে খপ্রদসতডন্ট ও োর খবিমতক।
আহমদ মুসা ও খজাতসফাইন দু’জতনই হাে খনতড় দবদাে জানাে।
আহমদ মুসা খদ তে খপে, খপ্রদসতডতন্টর িাদড় বারান্দাে ে ন দািঁদড়তে
প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান খসনাপদে। আহমদ মুসা োতদর উতেতশ্যও হাে নাড়ে।
োরাও হাে নাড়ে।
আহমদ মুসাতদর িাদড় খপ্রদসতডন্ট হাউতজর খিট দদতে খবদরতে এে।
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আহমদ মুসাতদর সামতন দছে খজনাতরে খমাস্তফা ও দীঘি অ্সু খথতক
সদয দফতর আসা খজনাতরে োদরকতদর দু’দট িাদড়। আর আহমদ মুসাতদর
খপছতনর একটা মাইতিাতে খিাতেন্দা পুদেতশর একটা দে।
আহমদ মুসা হাতের ঘদড়র দদতক োকাে। সাতড় এিাতরাটা বাতজ।
দশদডউতের খিতে একটু খবদশ সমে খিতছ খপ্রদসতডন্ট হাউতজর অ্নুষ্ঠাতন।
খপ্রদসতডন্ট োর বাদড়তে খজাতসফাইন ও আহমদ মুসার জতে প্রাে
ঘতরাো একটা সিংবধিনার আতোজন কতরদছে। এর আতির দদন আহমদ মুসারা
আিংকারা এতসদছে খপ্রদসতডতন্টর আমন্ত্রতি। োতদর সাতথ এতসদছে খিাতেন্দা
প্রধান খজনাতরে খমাস্তফা এবিং খজনাতরে োদহর োদরক। খপ্রদসতডতন্টর ফযাদমদে
পদরতবতশ ঘতরাো এ অ্নুষ্ঠাতন হাদজর দছে প্রধানমন্ত্রী, প্রধান খসনাপদে, খিাতেন্দা
প্রধান ও পুদেশ প্রধান। অ্নুষ্ঠাতন খ াদ খপ্রদসতডন্ট আহমদ মুসা ও খবিম আহমদ
মুসাতক োর দনতজর পয খথতক ও েুরতকর পয খথতক কৃেেো জাদনতেদছে।
আতবিজদড়ে কতে খপ্রদসতডন্ট বতেদছে, দকু  খকান কৃেেোই যতথষ্ট নে।
আহমদ মুসা উত্ততর বতেদছে, ‘োইতের জতে খয কাজ ো দনতজরই কাজ।
দনতজর কাতজর জতে কৃেেো প্রকাশ বা প্রেযাশা দবব্রেকর। েুরক আমার কাতছ
একটা স্বতরর খদশ। আজ দবদাে খবোে মতন হতে, স্বতরর এই খদশ আমাতক
অ্তনক দদতেতছ। োই দনতজতক মতন হতে আরও সুস্থ, আরও সমৃে।’
আহমদ মুসাতকও আতবি স্পশি কতরদছে। োর কেও োরী হতে
উতেদছে।
অ্নুষ্ঠান খশতষ মাদাম খপ্রদসতডন্ট একটা রূতপার খকসতকতট হীরার
খনকতেস উপহার দদতে ‘মাই ডটার’ বতে জদড়তে ধতরদছে খজাতসফাইনতক। আর
খপ্রদসতডন্ট োর ও োর খদতশর পয খথতক আহমদ মুসার হাতে েুতে দদতেদছে
আহমদ মুসা, খজাতসফাইন ও আহমদ আব্দুিাহর জতে েুরতকর নািদরকতত্বর
দেনদট সনদ ও দেনদট পাসতপাটি। আহমদ মুসা ধেবাতদর সাতথ গ্রহি কতরদছে
েুদকি খপ্রদসতডতন্টর এ রােীে দান।
দবদাতের সমেটা হতেদছে ুবই আতবিঘন।
আতবতির খস উত্তাপ এ নও অ্নুেব করতছ আহমদ মুসা।
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িাদড় ছুতট িেদছে আিংকারা দবমানবন্দতরর উতেতশ্য।
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২
ড. আজদা আতেশার হাে দেোদরিং হুইতে। দৃদষ্ট সামতন।
িেদছে িাদড়।
আনমনা হতে পতড়দছে ড. আজদা আতেশা। োবদছে খস দনতজতক দনতে
নে শুধু। োর মাথাে আসতছ না োর দপ্রে মােৃেূদমতে এসব দক হতে! োর দনতজর
পদরবাতরর ওপর খযমন, খেমদন খদতশর এই অ্ঞ্চতের ওপর খযন একটা
কাতোছাো খনতম আসতছ সবদকছু গ্রাস করার জতে।
ড. আজদা আতেশার িাদড়র নাক বরাবর এদিতে আসদছে একটা
মাইতিা রিং সাইড দনতে।
সদম্বে দফতর খপতেদছে ড. আজদা আতেশা। খশষ মুহূতেি হাডি খব্রক
কতষদছে খস।
মাইতিার সাতথ সিংঘষি এড়াতে পারে ড. আজদা আতেশা। খস দবদস্মে
হতো, মাইতিাটা রিং সাইড দনতে এোতব োর সামতন এে খকন?
োর মতনর এই প্রতশ্নর খরশটা না কাটতেই খস খদ তে খপে, মাইতিা
খথতক িারজন খোক োফ দদতে খনতম দু’পাশ খথতক এতস োর িাদড়র দু’পাতশ
দািঁড়াে।
ড. আজদা আতেশা দকছু োববার আতিই দু’দদক খথতক ওরা িাদড়র
দু’পাতশর দরজা টান দদতে ুতে খফেে।
খিাত র পেতক দু’জন ঝািঁদপতে পড়ে ড. আজদা আতেশার ওপর। খটতন
খবর করে োরা ড. আজদাতক। োতক খটতন-দহিঁিতড় দনতে িেে মাইতিার দদতক।
একজন দিৎকার কতর বেে, ‘খোর জতে আমাতদর এক খছতেতক মরতে
হতেতছ। ধরা পড়া কাউতক খযমন আমরা রাদ না, খেমদন যার কাতছ ধরা পতড়
োতকও আমরা দুদনোতে রাদ না। আর খোতক আমরা খিারস্তাতন দনতে মারব।’
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ঘটনার আকদস্মকোে প্রথতমই হেদবহ্বে হতে পতড়দছে ড. আজদা
আতেশা। বুঝতে পারদছে না কারা এরা, খকন োর ওপর এই আিমি। দকু 
ওতদর কথা শুতন বুঝতে পারে সব বযাপার।
ড. আজদা আতেশাতক য ন ওরা মাইতিাতে দনতে যাদেে, ে ন
‘বািঁিাও’ ‘বািঁিাও’ বতে দিৎকার করদছে খস।
দেক এই সমতেই একদট জীপ এতস মাইতিার সামতন থামে।
পুদেতশর জীপ।
জীতপ একজন মাত্র পুদেশ। খসই ড্রাইে করদছে িাদড়।
জােিাটা রাস্তার একটা খমাড়। খিাটা খমাড় আতোদকে।
জীপটা দািঁড়াতেই পুদেশদট োফ দদতে নাতম িাদড় খথতক। দি ৎকার কতর
বেে, ‘খক খোমরা? খছতড় দাও খমতেটাতক। হাে েুতে দািঁড়াও।’
দেক এ সমে আতরকদট কার এতস দািঁড়াে জীতপর পাতশ। কার খথতক
একজন যুবক এতস দািঁড়াে পুদেতশর পাতশ।
পুদেতশর দনতদিশ শুতন দকডোপকারীরা একসাতথই োকাে পুদেতশর
দদতক।
পুদেশদটতক মতন হতো ওতদর খিনা। ওতদর মু উজ্জ্বে হতে উেে।
ওতদর একজন দিৎকার কতর বতে উেে, ‘ইন্সতপক্টর দারাি! দিন্তা খনই। আমরা
খহাদে আরারাতের খোক। খহাদে আরারাে দজন্দাবাদ।’
দকডোপারতদর কথা খশানার সাতথ সাতথ পুদেতশর খিহারা পাতট খিে।
খিা দু’দট োর খোতের আতোতে িক্ িক্ কতর উেে।
‘খমতেটা খক?’ দিৎকার কতর বতে উেে পুদেশ।
‘আো সাোহ উদেতনর খবান। আতরক ড্রাি খেডার। অ্শাদন্ত সৃদষ্ট
করদছে। আমাতদর একজন খোকও আমার হাদরতেদছ। অ্বতশতষ আজ হাতে
খপতেদছ ইন্সতপক্টর।’ বেে দকডোপারতদর একজন।
পুদেতশর পাতশ এতস দািঁড়াতনা যুবকদট দকডোপারতদর কথা শুতন িমতক
উেে। োতো কতর োকাে খস খমতেদটর দদতক। হ্ািঁ, ওরা দেক দেক বতেতছ। আো
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সাোহ উদেতনর খবান ড. আজদা আতেশাই খো খস! েীষি িমতক উেে যুবকদট।
আজদাতক শেোনরা দকডোপ করতছ!
যুবকদটর োবনা খহািঁিট খ ে পুদেতশর উচ্চকতে। পুদেশ দিৎকার কতর
বেতছ, ‘দেক আতছ, দনতে যাও ওতক। পুদেতশর সামতন পতড়া না। অ্যথা ঝাতমো
হে আমাতদর। যাও োড়াোদড়।’
যুবকদট েীষি অ্বাক হতো পুদেতশর কথাে। কানতক খযন োর দবশ্বাস
হতো না। োকাে পুদেতশর দদতক। পুদেশদট ইন্সতপক্টর খেতেতের একজন
অ্দফসার। অ্বশ্যই েুদকি, দকু  খিহারাে আতমিনীে ছাপ স্পষ্ট। োর মাতন, োর মা
আতমিনীে হওোর সিাবনা খবদশ।
যুবকদট পুদেতশর কথার প্রদেবাদ কতর বেে, ‘দম. অ্দফসার, আপদন এ
দক বেতছন! দিদমনােতদর হাে খথতক খমতেদটতক রযা করা, দিদমনােতদর
পাকড়াও করা আপনার দাদেত্ব।’
‘েুদম খয াতন যাদেতে যাও। পুদেতশর কাতজ নাক িোতে এতসা না। খক
দিদমনাে, খসটা পুদেশই োতো জাতন।’
বতেই পুদেশ দকডোপারতদর েযয কতর দিৎকার কতর একটা িাদে
দদতে উেে, ‘শেোতনর বাচ্চারা, এ নও খযতে পারদে না?’
দকডোপাররা খটতন-দহিঁিতড় ড. আজদাতক োতদর মাইতিাতে খোোর
কাজ শুরু করে। আর পুদেশ অ্দফসারদট োর জীতপ দফতর যাবার জতে ঘুতর
দািঁড়াতে খিে।
যুবকদট দবমূঢ় হতে পতড়দছে।
হোৎ খিা দু’দট োর জ্বতে উেে। খস আকদস্মকোতব োর ডান হাে
বাদড়তে পুদেশ অ্দফসাতরর খকামতরর দরেেোর বক্স খথতক প্রবে একটা হ্ািঁিকা
টাতন দরেেোর খবর কতর দনে। দরেেোর েুেে খস ড. আজদাতক পািঁজাতকাো
কতর ধতর মাইতিার দদতক এতিাতনারে দকডোপারতদর দদতক। জ্বেদছে ে ন
যুবকদটর দু’খিা । পরপর খস িারদট গুদে করে।
অ্বযথি েযয যুবকদটর।
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িার দকডোপাতরর সবাই খকউ মাথাে, খকউ দপতে, খকউ বুতক গুদে খ তে
েুদটতে পড়ে।
পুদেশ অ্দফসারদট ঘটনার আকদস্মকোে প্রথমটাে দবমূঢ় হতে পতড়দছে।
োরপরই খস ঝািঁদপতে পড়তে খিে যুবকদটর ওপর।
যুবকদট কতেক ধাপ এদিতে দরেেোর োক করে পুদেশ অ্দফসাতরর
দদতক। বেে, ‘ওতদর মে েুদমও দিদমনাে। বাড়াবাদড় করতে খোমাতকও গুদে
করব।’
দকডোপারতদর হাে খথতক ছাড়া খপতে ড. আজদা আতেশা কািঁপতে
কািঁপতে ছুতট এতস যুবকদটর িা খঘিঁতষ দািঁড়াে। যুবকদট োর বাম হাে ড. আজদার
দপতে খরত বেে, ‘েে খপতো না ড. আজদা। দিদমনােতদর েে দকতসর।’
‘দকু  আমার জতে এই ুতনা ুদনর মতধয জদড়তে পড়তেন খকন ড.
খমাহাম্মদ বারতজনতজা? সমে ারাপ, পুদেশতক খো আপদন জাতনন।’ বেে
আজদা আতেশা।
ওদদতক পুদেশ অ্দফসার থমতক দািঁদড়তেতছ। দিৎকার কতর বেে, ‘েুদম
পুদেশ অ্দফসাতরর দরেেোর দছনোই কতর িারজন খোকতক ুন কতরছ, খোমার
বািঁিার আশা খনই। দরেেোর নামাও। দাও আমাতক দরেেোর।’
‘না, দরেেোর খোমাতক খদব না। আমার বািঁিার আশা খনই বতেছ,
খোমার মে দিদমনােতক আদম বািঁিতে খদব না োতো খোকতদর বািঁিার স্বাতথিই।’
বতে যুবকদট দরেেোতরর নে োক করে পুদেশ অ্দফসাতরর দদতক।
পুদেশ অ্দফসার য ন দকডোপারতদর সাতথ কথা বেদছে, খসই সমে
আতরকদট িাদড় এতস যুবকদটর িাদড়র খপছতন দািঁদড়তেদছে। দ্রুে িাদড় খথতক
খনতম এতসদছে একজন মানুষ। কমদপ্লট ইউতরাপীোন খপাশাক। মাথাে হ্াট।
কপাে পযিন্ত নামাতনা।
যুবকদটর খপছতন দািঁদড়তে সব দকছুই খস খদ দছে, শুনদছে।
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‘খোমার মে দিদমনােতক আদম বািঁিতে খদব না’ বতে যুবকদট য ন
দরেেোর েুেে পুদেশতক েযয কতর, ে ন খপছতনর আিু ক খোকদট যুবকদটর
পাতশ এতস দািঁড়াে। বেে যুবকদটতক েযয কতর, ‘দরেেোরদট নামান।’
যুবকদট োকাে আিু ক খোকদটর দদতক। খদ ে, ঋজু খদতহর এক
মানুষ। যেটুকু খদ া যাতে খোকদটর খিা -মু োবতেশহীন, দকু  অ্সিব দৃঢ়
এক বযদেতত্বর ছাপ োর মুত । োর দু’শতব্দর কথাদট শান্ত, দকু  োর মতধয একটা
দনতদিশ আতছ, ো খযন অ্েিংঘনীে। দবদস্মে হতো যুবকদট। দরেেোতরর নে
নাদমতে দনে খস দবনা বাকযবযতে।
সিংতি সিংতিই পুদেশ অ্দফসারদট বতে উেে, ‘ধেবাদ আিু ক মতহাদে,
এই যুবকদট আমার দরেেোর এক সুতযাতি েুতে দনতে ঐ িারজন খোকতক ুন
কতরতছ। ুদনর শাদস্ত হতেই হতব।’
বতেই পুদেশ অ্দফসারদট যুবকদটতক ধমক দদতে বেে, ‘দরেেোর দদতে
দাও, আর েুদম আন্ডার অ্যাতরে। পাোতনার খিষ্টা কতরা না।’
ড. আজদা আতেশার মু েতে ফযাকাতশ হতে খিে। এই েেই খস
করদছে, ুতনর দাে এবার খমাহাম্মদ বারতজনতজার ঘাতড় িাপতব। উতিিআেিংতক ড. খমাহাম্মদ বারতজনতজার কািঁধ আিঁকতড় ধরে ড. আজদা।
‘ধীতর অ্দফসার, ধীতর। আদম খপছতন দািঁদড়তে সব খদত দছ। আপদন
দকডোপারতদর পাদেতে খযতে বেদছতেন দকডোপডকৃে খমতেদটসহ। আসে
দিদমনাে খো আপদন। ড. খমাহাম্মদ খো দকডোপারতদর হেযা কতর খমতেদটতক
বািঁদিতেতছ।’ বেে আিু ক খোকদট।
‘খক বেে, ওরা দকডোপার? ুনতক ধামািাপা খদোর জতে খমতেদট
বেতব, ওরা োতক দকডোপ করদছে, দকু  আইতন দটকতব না এই কথা। আমার
খিাত র সামতন ঘটনা ঘতটতছ।’ বতে খহা খহা কতর খহতস উেে পুদেশ অ্দফসারদট।
আিু ক খোকদটর মু -খিা কতোর হতে উতেতছ। বেে, ‘োহতে দম.
অ্দফসার, আদমও একটা কাদহনী বানাই।’
বতে আিু ক খোকদট পতকট খথতক দরেেোর খবর করে। োক করে
পুদেশ অ্দফসারতক। বেে, ‘আদম আপনাতক হেযা করব। হেযার পর এই
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দরেেোরদট মৃে ঐ িারজতনর হাতে ধদরতে খদব। োরপর ড. খমাহাম্মদ
বারতজনতজা থানাে দিতে বর খদতব, ‘িারজন দকডোপকারী ড. আজদাতক
দকডোপ করদছে। পুদেশ অ্দফসারদট ওতদর বািঁধা দদতে ওরা পুদেশ অ্দফসারতক
গুদে কতর মাতর। আদম পুদেশ অ্দফসাতরর পাতশ দছোম খস সমে। আদম পুদেশ
অ্দফসাতরর দরেেোর দনতে ওতদর গুদে কতর মাদর। খকমন হতব এই কাদহনীদট,
অ্দফসার?’
পুদেশ অ্দফসার আিু ক খোকদটর কেস্বর এবিং োর কপাে বরাবর
দরেেোতরর নে উেে খদত আেিংদকে হতে উতেতছ। বেে, ‘পুদেশ
অ্দফসারতক গুদে করতে পার না। পুদেশ খমতর পার পাতব না।’
আিু ক খোকদট োর দরেেোর পুদেশ অ্দফসারতক োক কতর খরত
োণ্ডা কতে বেে, ‘আদম নে, প্রমাি হতব দকডোপকারীরা আপনাতক খমতরতছ।
েতব আপনার বািঁিার আতরকটা পথ আতছ।’
‘দক খসটা?’ বেে পুদেশ অ্দফসার।
‘ঐ িারজন দকডোপারতক হেযার দাে আপনাতক দনতে হতব।’ বেে
আিু কদট। খসই োণ্ডা কেস্বর োর।
‘দকোতব?’ দজোসা পুদেশ অ্দফসাতরর।
আিু ক খোকদট োর দরেেোর পুদেশ অ্দফসাতরর দদতক ধতর খরত ই
পাতশ দািঁড়াতনা যুবকদটতক উতেশ্য কতর বেে, ‘ড. খমাহাম্মদ বারতজনতজা,
আপদন আপনার হাতের পুদেশ অ্দফসাতরর দরেেোরদট রুমাে দদতে ধতর রুমাে
দদতে োতো কতর মুতছ খফেুন এবিং রুমাে দদতে নেদট ধতর দরেেোরদট পুদেশ
অ্দফসারতক দদতে দদন।’
‘দকু  দরেেোতর আরও দু’দট গুদে আতছ মতন হে।’ বেে যুবক ড.
বারতজনতজা।
‘ধেবাদ হুিঁদশোর থাকার জতে। দকু  েে খনই। আদম খদ তবা।’ বেে
আিু ক খোকদট।
ড. খমাহাম্মদ বরতজনতজা আিু তকর দনতদিশ মে দরেেোরদট রুমাে
দদতে োর হাতের ছাপ োতো কতর মুতছ পুদেশ অ্দফসাতরর হাতে দদতে দদে।
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পুদেশ অ্দফসার দরেেোর হাতে খপতেই খিাত র পেতক দরেেোতরর
নে ঘুদরতে দনে আিু তকর েতযয। দকু  োর দরেেোতরর নে খথতক গুদে
খবরুতনার আতিই আিু তকর হাতের দরেেোর িজিন কতর উেে। গুদে দিতে
পুদেশ অ্দফসাতরর ডান কািঁতধর বাহুসদন্ধস্থেতক দবে করে।
দরেেোর পতড় খিে পুদেশ অ্দফসাতরর হাে খথতক।
পুদেশ অ্দফসারদট বাম হাে দদতে কািঁধ খিতপ ধতর আেিনাদ কতর বতস
পড়ে।
আিু ক খোকদট বাম হাে দদতে দরেেোর েুতে দনতে িারজন
দকডোপাতরর োতশর দদতক ফািঁকা গুদে কতর অ্বদশষ্ট গুদেটা খশষ করে।
পুদেশ অ্দফসার দিৎকার কতর বেে, আিু কতক েযয কতর, ‘যমার
অ্তযািয খোমার এই অ্পরাতধর িড়া মূেয খোমাতক দদতে হতব। েুদম একজন
পুদেশ অ্দফসারতক গুদে কতরছ।’
আিু ক খোকদট একটু হাসে। বেে শান্ত কতে, ‘দকছুই করতে পারতবন
না আমার। একটা নেুন কাদহনী আবার দেদর হতো। আপদন দকডোপারতদর
য ন িযাতেঞ্জ কতরন, ে ন আমরা আপনার সাতথ দছোম। দকডোপাররা
আপনাতক গুদে কতর পাোতে খিষ্টা কতর। আদম আপনার হাে খথতক দরেেোর
দনতে দকডোপারতদর গুদে কতর মাদর।’
পুদেশ অ্দফসারদট িুে কতে দিৎকার কতর উেে, ‘আদম বেব, এ
কাদহনী দেক নে।’
‘প্রমাি বেতব, এই কাদহনীই দেক। খয দরেেোর দদতে আদম আপনাতক
গুদে কতরদছ, এ দরেেোর আদম এ ন দকডোপারতদর হাতে দদতে খদব। এতে
থাকতব ওতদর একজতনর আঙুতের ছাপ।’
একটু থামে আিু ক। োরপর আবার বেে খসই োণ্ডা, শান্ত কতে পুদেশ
অ্দফসারতক েযয কতর, ‘অ্দফসার, আপনার কৃেে থাকা উদিে আমার প্রদে এই
কারতি খয, আদম আপনার বুতক দকিংবা মাথাে গুদে কদরদন।’
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আবার থামে আিু ক। সিংতি সিংতিই আবার বতে উেে, ‘হেযা একটা
জঘে কাজ, আত্মরযার খযত্র ছাড়া। দকু  আত্মরযা করতে দিতেও কষ্ট কতর
টাতিিট খিইঞ্জ কতর আপনার বাহুসদন্ধতে গুদে কতর আপনাতক বািঁদিতেদছ খকন
জাতনন? ঐ দকডোপারতদর পদরিে আপদন জাতনন, খস পদরিে আপনার কাছ
খথতক জানার জতে।’
পুদেশ অ্দফসাতরর খিা -মু খথতক খিাতধর োব উতব খিে। দকছুটা শান্ত
হতো খস। খসও মতন মতন স্বীকার করতো, োর সহজ টাতিিট বুক, মাথাে গুদে না
কতর বাহু সদন্ধর মে ঝুদিঁ কপূিি প্রাদন্তক টাতিিতট গুদে কতরতছ দনশ্চে আমাতক
বািঁিাতনার জতেই। দকু  খসই সাতথ দবস্মে এতস োতক দঘতর ধরে,
দকডোপারতদর পদরিে জানতে িাে খকন খস! আর খোকদট সাধারি নে, দারুি
েীক্ষ্ণ ধী-শদেসেন্ন ও যীপ্র!
‘খক আপদন? আদম ওতদর পদরিে জাদন দক কতর বুঝতেন? আর ওতদর
পদরিে দদতেই বা আপদন দক করতবন?’ িড়িড় কতর প্রশ্নগুতো কতর খিে পুদেশ
অ্দফসারদট।
‘ওরা আপনাতক নাম ধতর সতম্বাধন কতরতছ, আর আপদনও ওতদর দিনতে
খপতরই ওতদর আপদন সুতযাি দদতেদছতেন খমতেদটতক ধতর দনতে খযতে।’ বেে
আিু ক খোকদট।
পুদেশ অ্দফসার সিংতি সিংতিই খকান উত্তর দদে না। োর খিাত র দস্থর
দৃদষ্ট আিু ক খোকদটর দদতক। খিাত োর দবস্মে, আতির খসই খিাধ এ ন খনই।
কথা খশষ কতরই আিু ক খোকদট ড. বারতজনতজাতক েযয কতর বেে,
‘আপদন একটু অ্তপযা করুন। আদম আমার দরেেোরটা দকডোপারতদর হাতে
দদতে আদস।’
দু’হাতে দু’দরেেোর দনতে এতিাতো আহমদ মুসা দকডোপারতদর
োশগুতোর দদতক।
ও াতন খপ িঁতছ আিু ক খোকদট দনতজর দরেেোরদট োতো কতর রুমাে
দদতে মুতছ একজন দকডোপাতরর হাতে ধদরতে দদে। োরপর ডান হাতে পুদেশ
অ্দফসাতরর দরেেোর খরত দকডোপারতদর োশ উতট-পাতট প্রতেযতকর বাহু
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খদত দনে এবিং প্রতেযতকর মাদনবযািসহ সব পতকট হােতড়ও খদ ে খকান
কািজপত্র পাওো যাে দকনা। দকু  খকান কািজপত্র খপে না। এমনদক খকান
আইদড কাডিও নে।
দফতর এে আিু ক খোকদট ড. বারতজনতজাতদর কাতছ।
পুদেশ অ্দফসার োর বাম কািঁধ খিতপ ধতর ে ন বতসই দছে। খস খদ দছে
আিু তকর কাজকমি। আিু ক দফতর আসতেই খস বেে, ‘আপদন প্রতেযতকর
বাহুতে দক খদ দছতেন, আর ওতদর পতকট-মাদনবযাতিই বা দক ুিঁজদছতেন?’
‘ওতদর বাহুতে একটা দিহ্ন ুিঁজদছোম এবিং মাদনবযাতি ও পতকতট ওতদর
পদরিেসূিক খকান কািজপত্র পাওো যাে দকনা খদ দছোম।’ আিু ক বেে।
‘খকন?’ বেে পুদেশ অ্দফসার।
‘না, এমদন। পদরিে সেতকি খক েুহে আতছ। আপনার কাছ খথতকও খো
জানতে খিতেদছ।’
কথা খশষ কতর একটু খথতমই আবার বতে উেে আিু ক, ‘আপনার
পুদেশ দক আসতছ োশ দনতে? আমাতদর মাতন দম. বারতজনতজা ও ড. আজদার
খকইস খো খরকডি করাতে হতব।’
‘বতেদছ, ওরা আসতছ। আসতেই আমরা থানাে যাব।’
বতে ডান হােটা বাড়াতে দিতে পুদেশ অ্দফসারদট খবদনাে কিঁদকতে
উেে।
ে নও রে ঝরদছে আহে স্থান খথতক।
‘ও! স্যদর। আপনার ওদদতক নজরই খদো হেদন।’
বতে আিু ক ছুটে োর িাদড়র দদতক। এক দমদনতটর মতধযই দফতর এে
একটা অ্তটা-বযাতন্ডজ দনতে। এতিাতো খস পুদেশ অ্দফসাতরর দদতক। বেে,
‘অ্দফসার, ফাে এইড দহতসতব এই বযাতন্ডজ কতর দদদে। আপদন আরাম
পাতবন।’
‘এতো দমদেটাদরতদর দফর্ল্ বযাতন্ডজ! একদম খেতটে। ুব দাদম।
আপদন এ বযাতন্ডজ খপতেন খকাথাে?’ বেে পুদেশ অ্দফসার।
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‘হ্ািঁ, বযাতন্ডজটা ুব কাতজর। একদদতক রে শুতষ দনতে আহে জােিাটা
পদরষ্কার কতর, অ্েদদতক বযাতন্ডজটা খিপ শদে িাপ সৃদষ্ট কতর রেপােও বন্ধ
কতর দদতে পাতর। সবতিতে বড় কথা হতো, বযাতন্ডজটা একটা ‘খমদডকযাে দকট’।
আহে জােিার দিদকৎসাও শুরু কতর খদে বযাতন্ডজটা।’
আিু ক কথা বোর সাতথ সাতথ বযাতন্ডতজর কাজও করদছে।
পুদেশ অ্দফসারদট দবস্মে-দৃদষ্টতে খদ দছে আিু কতক। এমন অ্দ্ভুে
খোক খস জীবতন খদত দন। শত্রুো কতরতছ, গুদে কতর আহেও কতরতছ বতট। দকু 
এ দবষেটা োর কাতছ আর বড় দবষে নে। োতক খয সুতযাি খপতেও হেযা কতরদন,
এটাতকই খস বড় কতর খদ তছ। োরপর এ শুশ্রূষাও প্রমাি কতর, খস দহিংসুতট খকান
দিদমনাে ধরতনর খোক নে।
অ্েদদতক ড. আজদা ও ড. খমাহাম্মদ বারতজনতজার খিাত -মুত দবস্মে
আর খক েুহতের বো। আিু কতক োতদর মতন হতে আিাহর পাোতনা
খফতরশো। বুু্দে, যীপ্রো, সাহস ও মানবো সব দদক দদতেই োতক খফতরশোর
মে খকান অ্দে উিঁিুস্ততরর খকউ মতন হতে। গুদে করতেও খযমন খস দিধা কতরদন,
খেমদন আবার খসই আহতের শুশ্রূষাতেও োর খকান জড়ো খনই!
আিু তকর কথা খশষ হতেই পুদেশ অ্দফসার বেে, ‘দকু  আপদন এ
বযাতন্ডজ খপতেন খকাথাে? যুু্েতযতত্রর মে পদরতবতশ খসনাবাদহনী এ বযাতন্ডজ
বযবহার কতর। সাধারিোতব এটা বযবহারও হে না, দকনতেও পাওো যাে না।’
পুদেশ অ্দফসাতরর প্রতশ্নর খকান সরাসদর জবাব না দদতে বেে, ‘টাকা
হতে বাতঘর খিা খমতে।’
দেক এ সমে দু’দট দপকআতপ পুদেশ এতস খিে।
একটা দপকআতপর সামতনর খকদবন খথতক োফ দদতে নামে দু’জন
পুদেশ অ্দফসার।
ছুতট এে দু’জন পুদেশ অ্দফসার। োতদর বতসর বযাতন্ডজ বািঁধা
বাহুসদন্ধর দদতক একবার েোেি খিাত োদকতে বেে, ‘আপদন দেক আতছন খো
স্যার? আর খকান অ্সুদবধা খনই খো?’
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‘আদম দেক আদছ। আমাতক দনতে খোমরা বযস্ত হতো না। খোমরা
সুরেহাে কতর োশগুতো ও ওতদর মাইতিাটা দনতে িতে এস। আদম যাদে ওতদর
দনতে। ঐ েদ্রমদহোতক ঐ দিদমনােরা দকডোপ করা খথতকই এই ঘটনা ঘতটতছ।
আদম ওতদর খকইসটা খরকডি করাই। খোমরা এস।’ বেে পুদেশ অ্দফসার।
‘দজ্ব স্যার, আপদন ওতদর দনতে যান স্যার। আমরা আমাতদর হাসপাোতে
খটদেতফান কতর খরত দছ স্যার। আপনার খরেও দরকার স্যার।’
মু স্থ কথার মে িড়িড় কতর কথাগুতো বতে খিে একজন পুদেশ
অ্দফসার।
‘দেক আতছ, আদম যাদে। খোমরা এস।’ বেে পুদেশ অ্দফসার রদশদ
দারাি।
‘স্যার, আপদন ওতদর থানাে খকইস খে াতনা খরত িতে যাতবন
হাসপাোতে।’ বেে খসই পুদেশ অ্দফসার।
‘হ্ািঁ, আদম ওতদর দডউদট অ্দফসাতরর হাতে দদতেই িতে যাব।’ পুদেশ
ইন্সতপক্টর রদশদ দারাি বেে।
বতেই ইন্সতপক্টর দারাি দিতে িাদড়তে উেে। একজন পুদেশ উেে োর
িাদড়র ড্রাইদেিং দসতট।
আিু ক খোকদট, ড. খশ খমাহাম্মদ বারতজনতজা এবিং ড. আজদা
আতেশা দেনজতনই িাদড় দনতে ফতো করে ইন্সতপক্টর দারাতির িাদড়তক।
থানাে খপ িঁতছ ইন্সতপক্টর রদশদ দারাি প্রথতম দডউদট অ্দফসারতক দদতে
দনতজর একদট খেটতমন্ট খরকডি করাে। োতে খস আিু ক খোকদট সবিতশতষ খয
কাদহনী দািঁড় কদরতেদছে, খসটাই হুবহু বতে খিে। োরপর ড. আজদাতদর বেবয
খরকডি করতে বতে খস যাবার জতে ঘুতর দািঁড়াে।
যাবার জতে ঘুতর দািঁদড়তে আবার দফতর োকাে খস। বেে আিু ক
খোকদটতক েযয কতর, ‘ইেিংমযান, আপনার নাম জানা হেদন।’
‘আবু আহমদ আব্দুিাহ।’ বেে আিু ক খোকদট।
‘আপনার পদরিে দজতেস করতবা না। কারি নাতমর মেই একটা দকছু
শুনতে হতব। শুধু সাবধান কতর দদদে, সাতপর খেতজ দকু  পা দদতেতছন, খছাবে
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খ তে হতব। ড. আজদারা খছাবে াতেন। আজতকর ঘটনার পর ওতদর দক হতব,
ো বোর প্রতোজন খনই। আবার খদ া হতব।’
আিু ক আবু আহমদ আব্দুিাহতক েযয কতর কথা কেদট বতে পুদেশ
ইন্সতপক্টর রদশদ দারাি িতে যাদেে। আিু ক আবু আহমদ আব্দুিাহ োতক েযয
কতর বেে, ‘শুনুন অ্দফসার, আপনার কথাে খবাঝা যাতে, ড. আজদারা আরও
বড় দবপতদ পড়তছন। এটা বো দকু  আপনাতদর দাদেত্ব নে, দাদেত্ব নািদরকতদর
রযা করা।’
পুদেশ অ্দফসারদট হাসে। বেে, ‘পুদেশরা ুব দুবিে জীব। দকছু দাদেত্ব
োরা পােন কতর। সব দাদেত্ব োতদর নে, সব দাদেত্ব পােতনর যমোও োতদর
খনই।’
‘সব দাদেত্ব পােতনর কথা বেদছ না অ্দফসার। ড. আজদাতদর রযার
কথা বেদছ।’ বেে আিু ক আবু আহমদ আব্দুিাহ।
‘এ যমো পুদেতশর খনই খদ তে পাদে।’ পুদেশ অ্দফসার দারাি বেে।
‘খকন?’ দজোসা আিু ক আবু আহমদ আব্দুিাহর।
‘এই ‘খকন’-এর জবাব আদমও সব জাদন না।’
বতেই পুদেশ অ্দফসার োর িাদড়র দদতক এতিাতো।
আিু ক কে একটু িদড়তে বেে, ‘এই ‘খকন’ দনতে আপনার সাতথ
আরও কথা বেতে িাই অ্দফসার।’
‘আপনার পদরিে সম্বতন্ধও আমার জানার আতছ।’
বেতে বেতে িাদড়তে উতে বসে পুদেশ অ্দফসার দারাি।
পুদেশ অ্দফসার দারাি িতে খযতেই থানার দডউদট অ্দফসার ড.
আজদাতদর োড়া দদে, ‘আপনারা আসুন, কাজটা খসতর খফদে।’
ড. আজদা, ড. খমাহাম্মদ বারতজনতজা ও আিু ক আবু আহমদ
আবদুিাহ সবারই বেবয খরকডি করে দডউদট অ্দফসার।
দডউদট অ্দফসার ড. আজদা ও ড. খমাহাম্মদ বারতজনতজার পদরিে খপতে
খিোর খথতক উতে দািঁদড়তেদছে। বেদছে, ‘স্যার, আপনাতদর দু’পদরবার আমাতদর
কুদদি জাদের প্রাি।’
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ড. আজদা ও ড. খমাহাম্মদ বারতজনতজা িাপ না খদো পযিন্ত খিোতর
বতসদন।

ড. বারতজনতজা বতেদছে, ‘এ পদরবাতরর খকান সম্মান দক এ ন আতছ!’
দডউদট অ্দফসার বতেদছে, ‘যারা মানুষ োতদর কাতছ আতছ, েতব দকছু
মেেদব মানুতষর কাতছ খনই। োরা অ্ে দকছু িাে, অ্ে দকছু কতর।’
আিু ক আবু আহমদ আব্দুিাহ দজতেস কতরদছে, ‘খোমাতদর অ্দফসার
রদশদ দারাি দক মেেদবতদর দতে?’
দডউদট অ্দফসার আিু তকর দদতক একবার োদকতে একটু খেতব
বতেদছে, ‘দেদন িেমান খরাতের বাইতর এক পা’ও রাত ন না। েতব দেদন খদশতক
োতোবাতসন। দকু  ঝাতমোমুে থাকতে িান সব সমে।’
দডউদট অ্দফসারতক ধেবাদ দদতেদছে আিু ক আবু আহমদ আব্দুিাহ।
জবানবন্দী খরকতডির পর দেনজনই খবদরতে এে থানা খথতক।
থানা খথতক খবর হবার জতে পা বাদড়তে স্বদস্ততে েতর খিে ড. আজদার
মন। ুতনা ুদন ও পুদেতশর আিরতির মুত একসমে োর মতন হতেদছে, োর মুে
জীবতনর এ াতনই খশষ। োর দুেিাতিযর সাতথ ড. বারতজনতজা জদড়তে পড়াে
আরও মুষতড় পতড়দছে খস। ড. বারতজনতজা ও োর মতধয এ নও বড় দূরতত্বর
খদোে দািঁদড়তে আতছ, এরপরও বারতজনতজা োর জতে স্বদস্তর একটা আশ্রে।
খসও োর সাতথ সাতথ ুতনা ুদনর মে দবপতদ জদড়তে পড়াে বুক খেতঙ দিতেদছে
োর। এ সমেই আিাহর মূদেিমান সাহাতযযর মে এতেন আিু কদট। দসিুতেশন
দনতজর আেতত্ত খনোর অ্দ্ভুে যমো, োণ্ডা-শান্ত কথাগুতো োর, দকু  োর মতধয
খযন েুদকতে আতছ অ্তমাঘ শদে। বুু্দে, খক শে, দূরদদশিো খকান খযতত্র োর ত্রুদট
খনই, এরও প্রমাি দদতেতছন দেদন। োর মানদবকো ও দরতদর দদকটাও
প্রশিংসনীে। পুদেশ অ্দফসার নীরব হতেতছ োর বযবহাতরর কারতিই। হোৎ োর
মতন হতো, আিু তকর িাদড়তে সবিাধুদনক ধরতনর ঐ বযাতন্ডজ দছে খকন? এ
প্রতশ্নর উত্তর জানা োর কাতছ পুদেশ অ্দফসাতরর খিতেও অ্দধক জরুদর মতন
হতেতছ। দকু  এর উত্তর খস পােদন। আতো-অ্ন্ধকাতর কপাে পযিন্ত নামাতনা খফট
মাউন্ট আরারাতের আড়াতে

39

হ্াতটর কারতি আিু ক খোকদটতক ে ন োতো কতর খদ া যােদন। ে ন োতক
িাোক ধরতনর রাশোরী ও দুতবিাধয মু াবেতবর খোক মতন হতেদছে। দকু  থানাকতযর উজ্জ্বে আতোতে খফট হ্াট খ াো আিু কতক একদমই দেন্ন মতন
হতেতছ। একহারা ঋজু িড়তনর অ্দনন্দযসুন্দর এক যুবক খস। োর খিতে সুন্দর
োর মুত র স্বেো ও পদবত্রো। এই মানুষ দকছুযি আতি অ্মন কতোর েূদমকা
পােন কতরতছ, গুদে কতরতছ পুদেশ অ্দফসারতক, োবতেই কষ্ট োতি।
থানা খথতক খবদরতে োরা দেনজনই এতস োতদর িাদড়র কাতছ দািঁড়াে।
দািঁড়াতেই োবনার ইদে ঘতট খিে ড. আজদা আতেশার। ড. আজদা
আতেশা পাতশই দকু  একটু দূরতত্ব দািঁড়াতনা আিু ক আবু আহমদ আব্দুিাহতক
েযয কতর বেে, ‘স্যার, যদদও খকান ধেবাদ দদতেই ঋি খশাধ হতব না, দাে
খশাধ হতব না, েবু ধেবাদ ছাড়া খো আর দকছু খনই খদবার। োই আপনাতক
ধেবাদ, অ্সিং য ধেবাদ। আপদন আিাহর সাহাতযযর মে এতসতছন।’
ড. আজদার কথা খশষ হতেই ড. বারতজনতজা বতে উেে আিু ক আবু
আহমদ আব্দুিাহতক েযয কতর, ‘আরও খবদশ ধেবাদ আমার পয খথতক।
আপদন আমাতক িার ুতনর দাে খথতক মাতন সাযাৎ মৃেযু দণ্ড খথতক বািঁদিতেতছন
অ্দ্ভুে বুু্দেমত্তা ও দনতজর জীবতনর ঝুদিঁ ক দনতে। এ ঋতির খকান পদরতশাধ খনই
দম. আবু আব্দুিাহ।’
আিু ক আবু আব্দুিাহ হাসে। বেে, ‘ড. আজদা যা বতেতছন, আদম
যদদ আিাহর সাহাযয হই, োহতে খো আমার খকান কৃদেত্ব থাতক না। সবটা
কৃদেত্বই আিাহর। আপনার আিাহর শুকদরো আদাে করা উদিে। যাক, এসব
কথা আর নে। এ ন খো িৃতহ খফরার পাো, রাে অ্তনক হতেতছ। ড. আজদাতক
দক ড. বারতজনতজা খপ িঁতছ খদতবন?’
ড. বারতজনতজা দকছু বোর আতিই ড. আজদা বতে উেে, আিু ক আবু
আব্দুিাহতক েযয কতর, ‘স্যার, আমার অ্নুমান সদেক হতে আপদন দবতদশী।
আপদন খকাথাে যাদেতেন, খকাথাে যাতবন এে রাতে খসটা আমাতদর জানা
দরকার।’
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ড. আজদার কথা খশষ হওোর সাতথ সাতথই ড. বারতজনতজা বেে, ‘ড.
আজদা দেক বতেতছন। এটাই না আমাতদর প্রথম জানা দরকার।’
‘আপনাতদর অ্নুমান সেয। আদম আিংকারা হতে ইস্তাম্বুে খথতক এতসদছ।
ইস্তাম্বুতে এতসদছোম কতেক মাস আতি। আজ দুপুতর আপনাতদর হ্রদ-শহর
‘েযান’-এ এতস খপ িঁতছদছ। অ্সুদবধা খনই, আদম খহাতটে বা খরেহাউতজ জােিা
ুিঁতজ খনব।’ বেে আিু ক আবু আব্দুিাহ।
ড. আজদার খিাত দবস্মে ফুতট উতেদছে। একদৃদষ্টতে খস োদকতেদছে
আবু আব্দুিাহর দদতক। বেে, ‘আপদন দুপুতর ‘েযান’-এ খপ িঁতছ, সন্ধযাতেই
আদরোতস এতস খপ িঁতছতছন। োর মাতন, আপনার িন্তবয আদরোস।’
‘খকন, আদম আদরোস হতে অ্ে খকাথাও খযতে পাদর না?’ বেে আবু
আব্দুিাহ।
‘ো পাতরন। আদরোস খথতক ইরান, আতমিদনোও খযতে পাতরন। দকু 
সন্ধযার পর ইরান ও আতমিনীে সীমান্ত বন্ধ হতে যাে। আপদন ইরান বা আতমিদনোে
খযতে িাইতে রােটা ‘েযান’-এ খথতক সকাতে যাত্রা করতেন।’ ড. আজদা বেে।
িিীর হতো আিু ক আবু আব্দুিাহর মু । বেে, ‘আপনার কথা দেক।
আদম আদরোতস এতসদছ।’
‘োহতে আপদন খহাতটে ুিঁজতছন খকন? আপদন দনশ্চে টুযদরে দহতসতব
আদরোতস আতসনদন। খকান টুযদরে এোতব আতস না। খকাথাে এতসতছন আপদন
আদরোতস?’ দৃঢ় কতে দজতেস করে ড. আজদা।
‘আমার অ্নুতরাধ, কথা আজ এ পযিন্তই থাক। এ ন খকান আতোিনার
সমে নে। পতর অ্বশ্যই খদ া হতব। এ ন ড. আজদা দকোতব যাতবন, খসটা
বেুন। োর একা যাওো দেক হতব না। শুতনতছন খো পুদেশ অ্দফসাতরর কথা,
সাতপর খেতজ পা খদো হতেতছ। ওরা দনশ্চে সিংতি সিংতিই খজতন খিতছ সব
বযাপার। ওরা প্রদেতশাতধর জতে দনশ্চে পািে হতে উতেতছ। ড. বারতজনতজা ড.
আজদাতক বাদড়তে খপ িঁতছ দদন।’ বেে আিু ক আবু আহমদ আব্দুিাহ।
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উতিতি পািংশু হতে উতেতছ ড. আজদা ও ড. বারতজনতজা দু’জতনরই মু ।
প্রদেতশাতধর জতে ওতদর পািে হওোর খয কথা আিু ক বতেতছন, খসটা োরাও
জাতন।
শুকতনা কতে ড. বারতজনতজা বেে, ‘আদম ড. আজদাতক খপ িঁতছ দদতে
পাদর। দকু  একটা সমস্যা আতছ আমাতদর। আমাতদর মাতন আমাতদর
দু’পদরবাতরর মতধয। আদম খযমন ওর সাতথ ওতদর বাদড় খযতে পাদর না, খেমদন
এে রাতে োর বাদড় খফরাও োর পদরবার গ্রহি করতব না।’
দবস্মে ফুতট উেে আিু ক আবু আব্দুিাহর খিাত -মুত । বেে, ‘খকন,
আপনাতদর সেকি দক আপনাতদর পদরবার খমতন দনতে না? প্রবতেমটা দক?’
ড. আজদা ও ড. বারতজনতজা দু’জতনরই খিা -মু েজ্জাে োে হতে
উেে। দবব্রে একটা োব ফুতট উেে োতদর খিাত -মুত ।
দু’জতনই মু দনিু কতরদছে।
মাথা েুতে জবাব দদে ড. বারতজনতজা। বেে, ‘প্রবতেম হতো
দু’পদরবাতরর রাজননদেক দবদরো। ড. আজদার গ্রযান্ডফাদার খমাস্তফা বারজাদন
দব যাে বামপন্থী খনো এবিং কুদদি বাম রাজননদেক আতন্দােন কুদদি খডতমািযাট
পাদটির দছতেন প্রদেষ্ঠাো। আর আমার গ্রযান্ডফাদার খশ মাহমুদ বারতজনতজা
দছতেন আধুদনক কুদদিস্থাতনর প্রথম রাজা এবিং কুদদি জােীেোবাদী আতন্দােতনর
জােীেোবাদী খনো। আর আমার নানা সাইতেদ নুরদস শুধু কুদদিস্থান নে, খিাটা
েুরক ও ইরাতনর ধমিীে খনো দছতেন। আমাতদর কনজারতেদটে পদরবাতরর সাতথ
ড. আজদার পদরবাতরর একটা স্থােী রাজননদেক দবদরো আতছ, োছাড়া আমাতদর
ধাদমিক পদরবাতরর সাতথ ড. আজদাতদর ধমিদনরতপয পদরবাতরর রতেতছ খযাজন
খযাজন মানদসক পাথিকয। এই সমস্যার কারতি আমাতদর সেতকির কথা আমরা
পদরবারতক বোর অ্বস্থাতেও খনই।’ থামে ড. বারতজনতজা।
‘আর আপনারা প্রাপ্তবেক হতেও দবতে করতে পারতছন না পদরবারতক
বাদ দদতে।’ বেে আবু আহমদ আব্দুিাহ।
‘দেক োই। আমরা পদরবারতক মাইনাস করার কথা কল্পনাও করতে
পাদর না।’ বেে ড. আজদা। োদর কে োর।
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‘বুতঝদছ। এই কারতিই ড. বারতজনতজা ড. আজদার বাদড় খযতে
পারতছন না। আবার এে রাতে ড. আজদাও একা বাদড়তে খযতে পাতরন না, কথা
উেতব। োহতে উপাে দক এ ন?’
‘দম. আবু আব্দুিাহ, উপাে আপদনই করতে পাতরন। আপনার থাকার
জােিা প্রতোজন। আপদন ড. আজদার সাতথ িেুন। আপনার থাকার জােিাও
হতো আর ড. আজদার সমস্যারও সমাধান হতো।’ বেে ড. বারতজনতজা।
ড. আজদার মু প্রসন্ন হতয উেে। খযন অ্ন্ধকাতর আতোর সন্ধান খপে।
বেে, ‘উদন দেক বতেতছন স্যার। আপদন আমাতক সাহাযয করুন। আমার বাদড়তে
আপনার খকানই অ্সুদবধা হতব না, যদদও এটা আমাতদর গ্রাতমর বাদড়। আমার
ফুপা-ফুদপ এতসতছন িেকাে, আজ মামা এতসতছন। দেদন একদট দবশ্বদবদযােতের
অ্ধযাপক। আপদন োতো সঙ্গও পাতবন স্যার।’
‘আদমও আপনাতদর অ্তনক দূর এদিতে দদতে পারব। িেুন, যাওো
যাক।’ ড. বারতজনতজা বেে।
আবু আহমদ আব্দুিাহর ছদ্মনাতমর আড়াতে আহমদ মুসা মতন মতন
ুদশই হতো। খস খো ড. আজদার সন্ধাতন ড. আজদার বাদড়তেই যাদেে। দুপুতর
‘েযান’ খেক-শহতর খপ িঁছার পরই আহমদ মুসা আরা আদরোস অ্ঞ্চতের নািদরক
োদেকা সািি কতর ড. আজদা আতেশার দেকানা খযািাড় কতরতছ। খসই
দেকানাতেই যাদেে খস। ‘খমঘ না িাইতেই পাদন’র মে খসই বাদড়তেই যাওোর
সুতযাি হতো োতদর খমহমান হতে। বেে আহমদ মুসা, ‘দেক আতছ, আমার
আপদত্ত করার খকান যুদে খনই।’
‘ধেবাদ দম. আবু আব্দুিাহ।’ বেে ড. বারতজনতজা।
‘অ্তনক ধেবাদ স্যার। িেুন, যাওো যাক স্যার।’ বেে ড. আজদা।
সবাই োতদর িাদড়র দদতক এতিাতো।
‘ড. বারতজনতজা, আপনার সাতথ আবার দকোতব খদ া হতব? আমার
দকছু প্রতোজন আতছ।’ বেে আহমদ মুসা।
ড. বারতজনতজা হাসে। বেে, ‘আমার মতনও দকছু প্রশ্ন, দকছু খক েুহে
আতছ। আপনার সাতথ খদ া হওো আমারও প্রতোজন।’
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ড. বারতজনতজার কথা খশষ হতেই ড. আজদা বতে উেে, ‘আমার খো
অ্তনক খক েুহে, অ্তনক প্রশ্ন আতছ। আেহামদুদেিাহ্, খক েুহে খমটাতনার
সুতযাি খপতে খিোম।’
‘আেহামদুদেিাহ’ বতে আহমদ মুসা ড. বারতজনতজাতক েযয কতর
বেে, ‘োহতে দকোতব খকাথাে খদ া হতে দম. বারতজনতজা?’
‘খেতব দিতন্ত কাে সকাতে ড. আজদার খটদেতফাতন জানাব।’ বেে ড.
বারতজনতজা।
‘ধেবাদ।’ আহমদ মুসা বেে।
সাোম দবদনমতের পর সবাই দিতে িাদড়তে উেে।
আহমদ মুসা উেে ড. আজদার িাদড়তে।
আহমদ মুসা োর োড়া করা িাদড় থানা পযিন্ত খপ িঁতছ খছতড় দদতেদছে।
িেতে শুরু করে দু’দট িাদড়।
আতি আজদার িাদড়, খপছতন ড. বারতজনতজার িাদড়।
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৩
স্বর খদ দছে আহমদ মুসা।
খদ দছে, দু’জন মুত াশধারী খোক ড. আজদাতক ধতর দনতে যাদেে। ড.
আজদা প্রািপতি ‘স্যার’, ‘স্যার’ বতে দিৎকার করদছে।
‘দািঁড়াও’, ‘দািঁড়াও’ বতে ঘুতমর মতধযই উতে বতসতছ আহমদ মুসা।
ঘুম খেতঙ খিে োর।
স্বর নে, এবার বাস্ততবও ড. আজদার ‘স্যার’, ‘স্যার’ দিৎকার শুনতে
খপে খস। একদম োর দরজার সামতন। মতন হতে, খকউ োতক োর দরজার
সামতন খথতকই ধতর দনতে যাতে।
আঙ্কারা খথতক দবদাতের সমে খজনাতরে খমাস্তফার খদো খেতটে োশিন
এম-১০ খমদশন দরেেোরদট বাদেতশর েো খথতক খবর কতর হাতে দনতে
জযাতকটটা িাতে িাদপতে োফ দদতে দবছানা খথতক নামে খস।
ডান হাতে দরেেোর বাদিতে ধতর বাম হাে দদতে দরজার নব ঘুদরতে
এক ঝটকাে ুতে খফেে দরজা। আহমদ মুসা খদ তে খপে, োর দরজা খসাজা
কদরতডার দদতে দু’জন মুত াশধারী খটতন-দহিঁিতড় দনতে যাতে ড. আজদা
আতেশাতক।
আহমদ মুসা ওদদতক এদিতে যাবার জতে পা বাদড়তেতছ এমন সমে বািঁ
দদক খথতক একটা ধােব শতব্দ খসদদতক দফতর োকাে। খদ ে, োর দদতক
দরেেোর েুতেতছ একজন মুত াশধারী সন্ত্রাসী। োর দরেেোতরর খসফদট
ফ্লযাসপদপন খোোরই শব্দ খপতেতছ খস। োর মাতন গুদে আসতছ।
দিন্তার মেই দ্রুে আহমদ মুসা বাম দদতক খফ্লাতরর ওপর দনতজতক ছুিঁতড়
দদতেদছে। গুদেটা খযন োর ডান কািঁধ ছুতিঁ েই খবদরতে খিে। মুহূেি সমতের দূরতত্ব
মাথাটা খবিঁতি খিে আহমদ মুসার।
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আহমদ মুসার খদহটা মাদট স্পশি করার আতিই োর ডান হাতের এম১০ দরেেোর গুদে কতরদছে সন্ত্রাসীতক েযয কতর যাতে খস দিেীে গুদে করার
সুতযাি না পাে।
োর পাতশই আতরকজন সন্ত্রাসী দািঁদড়তেদছে। োর দরেেোর োক
কতরদছে কতেকজন েীেসন্ত্রস্ত নারী-পুরুষতক। োরা ড. আজদার ফুদপ, ফুপা,
মামা ও মামাতো োই-খবানরা হতবন।
ড. আজদার দপো ইদঞ্জদনোর নাফী আিা বারজানী এবিং মাো োেো
আজদা বারজানী থাতকন খসাদেতেে ইউদনেতন দীঘিদদন ধতর। খসাদেতেে রােীে
খেে খকাোনীর দেদন একজন শীষি ইদঞ্জদনোর। খশানা যাে, োরা কদমউদনে
পাদটি কতরন।
আহমদ মুসা খদহটা মাদটতে পড়ার পর দিেীে গুদেটা করে দিেীে
সন্ত্রাসীতক েযয কতর।
সন্ত্রাসীও দরেেোর উিঁদিতে ঘুতর দািঁদড়তেদছে আহমদ মুসার দদতক। দকু 
োর গুদে করার সুতযাি হতো না। োর আতিই বুতক গুদে খ তে েূদম শযযা দনে।
খয দু’জন সন্ত্রাসী ড. আজদাতক ধতর দনতে যাদেে, োরা ড. আজদাতক
খছতড় দদতে ঘুতর দািঁদড়তেদছে।
োতদর দু’জতনর দরেেোরই োক কতরতছ আহমদ মুসাতক।
আহমদ মুসা ঘুতর ওতদর োক করার আতিই ওতদর দরেেোর খথতক
গুদে শুরু হতো।
আহমদ মুসা ফুটবতের মে দ্রুে িদড়তে গুদে খয দদক খথতক আসতছ,
খসদদতকই এতিাতো। ঐদদতকই োউতঞ্জর পাতশ কদরতডাতরর পযারাোতে একটা
দপোর রতেতছ। দপোরটাই আহমদ মুসার টাতিিট।
দপোতরর আড়াতে দিতে উতে দািঁড়াে আহমদ মুসা।
ওতদর গুদে বন্ধ হেদন।
ওরা গুদে িাোতে িাোতেই এদিতে আসতছ। কাতছ এতস দু’দদক খথতক
োতক টাতিিট করার আতিই ওতদর খেকাতে হতব, োবে আহমদ মুসা
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আহমদ মুসা মুহূেিকাে দস্থর হতে দািঁড়াতনার পর দু’পাতশর গুদের খরঞ্জ
খদত দনতে োর এম-১০ খমদশন দরেেোতরর অ্তটাতমদটক ফ্লযাসপদপন অ্ন কতর
ওতদর গুদের খরঞ্জ খথতক দরেেোরটা ওপতর েুতে ওতদর গুদের শব্দ েতযয
দরেেোতরর নে খক দিক এযািংতিতে দস্থর কতর দেিার খিতপ ধরে েজিনী দদতে।
দরেেোর খথতক অ্বযাহে গুদের ঝািঁক খবদরতে খযতে োিে। দনদদিষ্ট
বৃতত্তর মতধয োর দরেেোতরর নে ঘুরতে োিে।
মাত্র কতেক খসতকন্ড।
ওতদর গুদে খথতম খিে।
িদকতে উিঁদক দদতে ওদদতক োকাে আহমদ মুসা। খদ ে, দু’জন
দরেেোরধারী খমতঝতে িদড়তে িদড়তে খপছন দদতক সতর যাতে। ওরা আহে
হতেতছ মতন হতো। দকু  ড. আজদাতক খদ তে খপে না আহমদ মুসা। এদদতক
দনশ্চে আতসদন। োহতে?
িমতক উেে আহমদ মুসা। োহতে দক আরও সন্ত্রাসী দছে? োরা ড.
আজদাতক দনতে খিতছ!
আর োবতে পারে না আহমদ মুসা।
খস গুদে করতে করতেই এতিাতো িদড়তে িো ওই দু’জতনর দদতক।
ওদদক দদতেই বাইতর খবরুবার পথ।
এ সমে ড. আজদার মামা ও ফুপারা ছুতট এে। ওরা দিৎকার কতর বেে,
‘দু’জন সন্ত্রাসী ড. আজদার মু খিতপ ধতর খবর কতর দনতে খিতছ এই মাত্র।’
আহমদ মুসা ছুটে বাইতর খবরুবার জতে।
সন্ত্রাসী দু’জতনর খদহ োফ দদতে দডঙাতনার সমে খদ ে, দু’জতনর খদহই
ঝািঁঝরা হতে খিতছ।
খবদরতে এে আহমদ মুসা। বাইতরর বারান্দাে এতস খপ িঁছতেই খদ তে
খপে, একটা িাদড় দ্রুে িতে যাতে। দিৎকার শুনতে খপে ড. আজদার।
উপাে খনই খদ িঁতড় দিতে িাদড়তক ধরার।
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দরেেোর েুেে আহমদ মুসা। অ্তটাতমদটক ফ্লযাসপদপন অ্ন করাই
দছে। দেিার িাপে আহমদ মুসা।
বতস পতড় মাদটর এক ফুট উিঁিু দদতে মাদটর সমান্তরাতে গুদে ছুতিঁ ড়দছে
আহমদ মুসা।
খপছন খথতক মাইতিার টাোতর গুদে োিাতনা ুব কদেন। েবু
োড়াহুতড়ার মতধয যা কতরতছ, এর খবদশ দকছু করা খযে না। আিাহ েরসা।
েরসা বযথি হতো না। মুহূতেির বযবধান। টাোর ফাটার দবকট একটা শব্দ
হতো।
ছুটে আহমদ মুসা িাদড়র দদতক।
িাদড়দটর িদে খবদশ দছে না। োই টাোর ফাটার পর িাদড়দট কতেকিজ
দিতে খথতম খিে।
আহমদ মুসা িাদড়র কাতছ খপ িঁছার আতিই মাইতিার দু’পাতশর দরজা
ুতে দেনজন খবদরতে এে। এপাতশ খনতমদছে দু’জন। দু’জতনর হাতে দু’দট
খেনিান।
োরা খনতমই আহমদ মুসার দদতক একবার োদকতে খেনিান েুেে
আহমদ মুসাতক েযয কতর।
দকু  আহমদ মুসা োর খেতটে মতডতের এম-১০ খমদশন দরেেোর
বাদিতে ধতরই খদ িঁড়াদেে। শুধু দেিার দটপতেই এক ঝািঁক গুদে দিতে দঘতর ধরে
ঐ দু’জনতক।
েৃেীে জন খবদরতেদছে ওপাশ দদতে। আহমদ মুসা োতক খদ তে
পােদন।
িাদড়র আড়াতে দািঁদড়তে আহমদ মুসাতক েযয কতর খস োর দরেেোর
েুতেদছে।
ে ন িাদড় খথতক খবদরতে এতসদছে ড. আজদাও। খস খদ তে খপতেদছে
িাদড়র আড়াতে দািঁড়াতনা খোকদটতক। খস খোকদটর দরেেোতরর েযয খদত ই
দিৎকার কতর উতেদছে, ‘গুদে, দম. আবু আব্দুিাহ।’
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খশষ মুহূতেিই মু েুতেদছে আহমদ মুসা। খদ তে খপতেদছে খোকদটর
দরেেোতরর নে। দকছুই করার দছে না। দকু  খদতহর দুতবিাধয সেকিো খকান
অ্শরীরী দনতদিতশ পেতকই খদহটাতক বািঁদকতে দনতেদছে ডান দদতক।
গুদেটা এতস দবে করে আহমদ মুসার বাম বাহুতক।
খদহটা একবার ঝািঁকুদন দদতে উেে আহমদ মুসার। খযন খস বুতকই গুদে
খ তেতছ, এমন অ্বস্থা দনতে খস আছতড় পড়ে। কতেকবার কােরাতনার মে খদহটা
এদদক-ওদদতক নদড়তে দস্থর কতর খফেে খদহটাতক। েযয, খোকটাতক আড়াে
খথতক খবর কতর আনা।
আহমদ মুসার গুদে খ তে পতড় যাওো িাদড়র আড়াতে দািঁড়াতনা সন্ত্রাসীও
খদত তছ। খস োফ দদতে িাদড়র ওপর দদতে এপাতর এতস ড. আজদার সামতন
দািঁড়াে। োর মাথাে দরেেোর খেদকতে বেে, ‘ওর মে যদদ মরতে না িাও
োহতে িে। এক মুহূেি খদদর করতে মাথা উদড়তে খদব।’
েে ও উতিতি কাে হতে যাওো ড. আজদা িাদড়র দদতক ঘুতর দািঁড়াে
যন্ত্রিাদেতের মে।
আহমদ মুসা একটা গুদে করে। গুদেটা সন্ত্রাসীদটর কাতনর পাশ দদতে
খবদরতে খিে। গুদের উত্তাপ খযন খপে খস।
িমতক উতে খপছতন দফতর োকাে সন্ত্রাসীদট।
আহমদ মুসা উতে দািঁদড়তেদছে ে ন। োর দরেেোর োক করাই দছে
সন্ত্রাসীদটর দদতক। বেে আহমদ মুসা, ‘হাতের দরেেোর খফতে দদতে হাে
েুতে…।’
কথা খশষ করতে পারে না আহমদ মুসা। সন্ত্রাসী খোকদটর দরেেোর
দবদুযৎ খবতি আহমদ মুসাতক েযয কতর ওপতর উেে।
আহমদ মুসার কথা বন্ধ হতে খিে এবিং সাতথ সাতথই োর েজিনী
দরেেোতরর দেিাতর খিতপ বসে।
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সন্ত্রাসী খোকদট আহমদ মুসার েতযয দরেেোর েুতেদছে দেকই। দকু 
দেিার খটপার সমে হতো না। োর আতিই আহমদ মুসার দরেেোতরর গুদে োর
কপাতে এতস দবে হতো।
খোকদটর খদহ এদদক-ওদদক কতেকবার খদাে খ তে তস পড়ে মাদটর
ওপর।
ড. আজদা ছুতট এে আহমদ মুসার কাতছ।
আহমদ মুসার বাম বাহু রতে খেতস যাদেে।
‘স্যার আপদন োতো আতছন? এদক হতো! গুদে খেতিতছ আপনার?’
আেিকতে বতে উেে ড. আজদা আহমদ মুসার কাতছ এতস।
ড. আজদার ফুদপ, ফুপা, মামা সকতে ছুতট এে আহমদ মুসার কাতছ।
ড. আজদার ফুদপ খকিঁতদ উতে বেে, ‘খবটা খযন সাযাৎ আিাহর
খফতরশো। খস আমাতদর আজদাতক আবার বািঁিাে। বািঁিাে আমাতদর
পদরবারতক। এদক হতো োর! খকমন আছ বাছা েুদম!’
আহমদ মুসা হাতের দরেেোর পতকতট খরত বেে, ‘আমাতক দনতে
আপনারা বযস্ত হতবন না। আমার খেমন দকছুই হেদন।’ মুত হাদস দনতে বেে
আহমদ মুসা।
ড. আজদারা আহমদ মুসার হাতস্যাজ্জ্বে মুত র দদতক োদকতে স্তদিে
হতো। সদয গুদেদবে একজন মানুতষর খিহারা এমন খবদনাহীন, স্বে ও হাদসমা া
হতে পাতর না। োহতে দক গুদে োতিদন! রে দকতসর োহতে!
ওতদর কারও মুত ই খযন কথা খজািাে না।
আহমদ মুসাই আবার কথা বেে, ড. আজদাতক েযয কতর, ‘ড. আজদা,
এ দন থানাে খটদেতফান করা দরকার।’
থানার কথা শুনতেই ড. আজদাসহ সকতের মুত উতিি খনতম এে।
বেে আজদা েীেকতে, ‘স্যার এেগুতো খোক মারা খিে। পুদেশ এতে দক ঘটতব
স্যার! ুব েে করতছ। িে রাতেও ওতদর বযবহার খদত দছ।’
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আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘এর মতধযও িে রাতের কথা আপনার মতন
পতড়তছ? োবতবন না। আদম আমার দরেেোর দদতে ওতদর সােজনতকই হেযা
কতরদছ। আদম ওতদর এটাই বেব।’
িিীর হতো ড. আজদার মু । বেে, ‘োহতে আমাতদর োবনাই আমরা
োবব। আপনার োবনা আমরা োবতে পারতবা না।’ কািঁতদা কািঁতদা কতে বেে ড.
আজদা।
‘মা আজদা দেকই বতেতছ। আপদন আমাতদর জতে সব করতেন দনতজর
জীবন দবপন্ন কতর। গুদেটা আপনার বাহুতে না খেতি দবপজ্জনক খকান জােিাে
োিতে পারতো! আপনার কথাই খো আমাতদর সবার আতি োবতে হতব। আসুক
পুদেশ।’ বেে ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরী।
একটু খথতমই খস আবার বেে, ‘আদমই যাদে পুদেশতক খটদেতফান
করতে।’
বতেই খস দ্রুে এতিাতো বাদড়র দদতক।
‘পুদেশ যেযি না আসতছ েেযি আমরা বাইতরই দািঁড়াব। খয াতন যা
দকছু খযমন আতছ, খেমদন থাকা দরকার।’ বেে আহমদ মুসা সবাইতক েযয
কতর।
কথা খশষ কতরই আহমদ মুসা এতিাতো িাদড়র পাতশ পতড় থাকা দেনদট
োতশর দদতক।
আহমদ মুসা দনহে দেনজতনরই জামার খবাোম ুতে বাহু পরীযা
করে। োরপর জামার খবাোম োদিতে দদতে দফতর এে ড. আজদাতদর কাতছ।
‘আপদন ওতদর বাহুতে দক ুিঁজতেন? আহে বাহু দনতে এসব করতছন
খকন? রেযরি এ নও বন্ধ হেদন।’ বেে ড. আজদার ফুপা।
ড. আজদার ফুপা কামাে বারদক একজন রাজনীদেক ও বযবসােী।
দবরাট সেদত্তর মাদেক। ইদানীিং দেদন আিংকারাে বযবসা করতছন। খস াতনও
দেদন বাম আতন্দােতনর সাতথ যুে।
আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘পুদেশ এতস পড়তে ঐ অ্নুসন্ধান করা খযে
না। আদম ওতদর খদতহ একটা দিহ্ন খ ািঁজ করদছোম।’
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‘দিহ্ন? দক দিহ্ন?’ বেে ড. আজদার ফুপা কামাে বারদক।
আহমদ মুসা একটু োবে। একটু িািীযি খনতম এে খিাত -মুত । বেে,
‘বড় বড় অ্তনক িযািং-এর খদতহ দেীে দিহ্ন থাতক। খসরকম খকান দতের খোক
দকনা ওরা, খসটাই খদ োম।’
ড. আজদার ফুপা দকছু বেতে যাদেে, এ সমে দু’দট খহডোইট ড.
আজদাতদর বািাতনর খিট খপদরতে দ্রুে এদিতে আসদছে।
খথতম খিে ড. আজদার ফুপা কামাে বারদক।
‘দনশ্চে পুদেশ আসতছ।’ বেে আহমদ মুসা।
পুদেতশর িাদড় এতস দািঁড়াে সন্ত্রাসীতদর মাইতিার দেক খপছতনই।
পুদেতশর দু’দট িাদড়। একটা জীপ, অ্েদট একটা কযাদরোর।
জীপ খথতক নামে খোকাে থানার অ্দফসার ইনিাজি। কযাদরোর খথতক
োফ দদতে নামে কতেকজন পুদেশ।
ড. আজদার বাদড়র সামতনর েন-কাম-বািানদটতে দবদুযতের দু’দট ুিঁদট।
খিাটা বািানই আতোদকে। িাদড় বারান্দাতেও আতো। োর ফতে বাদড়র খদোে
সবটাই আতোতে ঝেমে করতছ।
মাইতিার একটু সামতনই দািঁদড়তেদছে আহমদ মুসা ও ড. আজদারা।
পুদেশ অ্দফসার িাদড় খথতক নামতে ড. আজদা ও োর মামারা পুদেশ
অ্দফসাতরর দদতক এতিাতে োিে।
পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোন কতেক িজ এদিতে ড. আজদাতদর
সামতন এতস ড. আজদাতক েযয কতর বেে, ‘আপদনই খো ড. আজদা,
ইদঞ্জদনোর নাফী আিা বারজাদনর খমতে? আপনাতকই দকডোতপর খিষ্টার ঘটনা
ঘতটতছ?’
‘হ্ািঁ অ্দফসার।’ বেে ড. আজদা।
‘আপনার সাতথ এরা কারা?’ পুদেশ অ্দফসার ওকাোন বেে। োর
খিাত সন্ধানী দৃদষ্ট।
ড. আজদা মামা, ফুপা সবাইতক পদরিে কদরতে দদে। আর আহমদ
মুসাতক খদদ তে বেে, ‘আবু আহমদ আব্দুিাহ। আমার খমহমান।’
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খসই সাতথ ড. আজদা িে রাতে োতক দকডোতপর খিষ্টার ঘটনাও
বেতে খিে।
‘আদম খস ঘটনা জাদন দমস বারজাদন। আমাতক খজানাে পুদেশ খথতক সব
জানাতনা হতেতছ। োহতে আপনার এই খমহমানই িে রাতে আপনার সাতথ
খজানাে পুদেশ অ্দফতস দিতেদছতেন?’ বেে পুদেশ অ্দফসার।
‘দজ্ব হ্ািঁ। ঘটনার সমে িোর পতথ উদনও খস াতন দািঁড়ান। ইন্সতপক্টর
দারাি সব জাতনন।’ ড. আজদা বেে।
‘কােতকর ঘটনা জাতনন, েতব সব জাতনন না। উদন খো এ এোকার
খোক নন।’
একটু খথতমই আবার বেে, ‘এ াতন দেনদট োশ আর িারদট োশ
খকাথাে?’
‘আর িারদট োশ খেেতর।’ বেে ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরী।
‘িেুন, খদ ব।’ পুদেশ অ্দফসার বেে।
‘আসুন।’ বেে ড. সাহাব নুরী।
িোর জতে পা েুতে পুদেশতদর দদতক দফতর োদকতে বেে, ‘খোমাতদর
দু’জন আমার সাতথ এস। আর অ্বদশষ্টরা বাইতর পাহারাে থাক। িাদড়,
োশগুতো, হাদেোর যা খযমন খয াতন আতছ খেমনই থাকতব।’
মাত্র জনািাতরক পুদেশ ছাড়া সবাই পুদেশ অ্দফসাতরর সাতথ খেেতর
ঢুতক খিে।
খেেতর ঢুতক ডান পাতশ ড্রইিংরুম ও বাম পাতশ খিেরুতমর মাতঝ
কদরতডারটা খপতরাতেই খবশ বড় একটা োউঞ্জ। োউতঞ্জর অ্ে দেন দদক দদতেও
ঘর। আবার দু’েোে ওোর দসিঁদড়ও এই োউঞ্জ খথতকই। সন্ত্রাসীরা পাদনর পাইপ
খবতে ছাতদ উতেদছে। োরপর দিতে-খকাোর োো খেতঙ দু’েোে প্রতবশ
কতরদছে। দু’েোে দেনদট মাোর খবড আতছ। োর একদট খথতক ড. আজদাতক
ধতর দনতে োউতঞ্জ খনতম পাোতনার খিষ্টা কতরদছে। োউতঞ্জর পূবি প্রাতন্তর
খিেরুম খথতকই খবদরতে এতসদছে আহমদ মুসা।
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োে কাতপিতট খমাড়া োউঞ্জটা বেতে খিতে ফািঁকাই। গুোকাতর সাজাতনা
কতেকটা খসাফা খসট রতেতছ মাত্র।
বাইতরর োশগুতো খযোতব খদত তছ, খসোতব এ োশগুতোও ঘুতর ঘুতর
খদত পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোন বেে, ‘এরা যদদ সন্ত্রাসী হে, োহতে
সন্ত্রাসীরা ুন হতেতছ দেন পযিাতে। প্রথতম োউতঞ্জ দসিঁদড়র খিাড়াে, োরপর
োউতঞ্জর এ প্রাতন্ত কদরতডাতরর মুত । সবিতশতষ বাইতর িাদড়র কাতছ।’
কথাগুতো খশষ কতরই পুদেশ অ্দফসার প্রশ্ন করে ড. আজদাতদর দদতক
খিতে, ‘কদথে সন্ত্রাসীরা ড. আজদাতক দকডোপ করার আতি আপনারা খক
খকাথাে দছতেন?’
জবাব দদে ড. আজদা। বেে, ‘দু’েোে আমার আব্বা খয মাোর খবতড
থাকতেন, োর কাছাকাদছ ফযাতমদে খিেরুতম দছতেন আমার ফুপা-ফুদপ। আমার
োইতের মাোর খবডটাে দছতেন আমার মামা। আদম দছোম আমার মাোর
খবতড। আর দনিেোর খিেরুতম দছতেন আমাতদর খমহমান জনাব আবু আহমদ
আব্দুিাহ।’
‘কদথে সন্ত্রাসীরা আিান্ত হতেদছতেন োউতঞ্জ নামার পর। োরা আিান্ত
হতেদছতেন দনি খথতক। োর মাতন আপনাতদর খমহমান আবু আহমদ আব্দুিাহ ড.
আজদাতক খরসদকউ করতে এদিতেদছতেন। দকু  সন্ত্রাসীতদর দেন পযিাতের খয
হেযাকাণ্ড ো দেদনই দক কতরদছতেন?’ দজতেস করে পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা
ওকাোন।
সিংতি সিংতি প্রতশ্নর উত্তর এে না কারও কাছ খথতকই। ড. আজদা
োকাে োর মামা, ফুপা ও আহমদ মুসার দদতক।
উত্তর দদে আহমদ মুসা। বেে, ‘আপনার অ্নুমান সেয অ্দফসার। সব
সন্ত্রাসীতক হেযা আদমই কতরদছ।’ স্বে, সাবেীে কেস্বর আহমদ মুসার।
‘সন্ত্রাসীরা খবাধ হে আপনাতক খদত ই োতদর হাতের অ্স্ত্র খফতে
দদতেদছে! আর খসই সুতযাতি ধীতর-সুতস্থ খদত -শুতন আপদন োতদর হেযা
কতরতছন।’ বেে পুদেশ অ্দফসার। োর কতে দবদ্রুতপর সুর।
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হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘এ দবষেটা আপনারাই োতো জাতনন।
দিদমনােতদর ডীে করাই আপনাতদর প্রােযদহক কাজ।’
মু টা িিীর হতো পুদেশ অ্দফসাতরর। দকু  উত্ততর দকছু না বতে উতে
দািঁড়াে পুদেশ অ্দফসার। বেে দু’জন পুদেশতক েযয কতর, ‘খোমরা এই োউতঞ্জ
পাহারাে থাক। সবদকছু খযমন আতছ, খেমন থাকতব।’
োরপর োকাে ড. আজদাতদর দদতক। বেে, ‘আপনারা খকউ খকাথাও
যাতবন না। এই ঘতরই অ্তপযা করতবন। আরারাে দরদজওন ইজদডর একজন শীষি
পুদেশ অ্দফসার ‘ডাইতরক্টর অ্ব পুদেশ’ াদিকান াদিপ এ দন এতস পড়তবন।
খিাটা দবষেটা দেদনই খদ তবন। আদম এর মতধয বাইতরটা একটু ঘুতর খদদ ।’
বতে পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোন খবদরতে খিতেন।
োউতঞ্জর দু’পাতশ দু’জন পুদেশ োতদর হাতের খেনিান দনতে
এযাতটনশন হতে দািঁড়াে।
কতেকটা খসাফাে কাছাকাদছ বতস আতছ ড. আজদারা।
ড. আজদাতদর মু দবষণ্ণ। োতদর কারও মুত খকান কথা খনই।
োতদর সকতের মতনই ঘটনার পদরিদে দনতে খোেপাড় িেতছ।
দকু  আহমদ মুসার খিাত -মুত খকান োবান্তর খনই। পুদেশ অ্দফসার
োর উতেতশ্য খয েীযিক কথাগুতো বতেতছ, োতে বরিং মজাই খপতেতছ আহমদ
মুসা। দকু  আরারাে দরদজওন ইজদডর পুদেশ অ্দফসাতরর ‘ াদিকান াদিপ’
নাতমর এই খশষ অ্িংশ ‘ াদিপ’ োর মতন একটা ধাক্কা দদতেতছ। ‘ াদিকান’ শব্দ
টাদকিশ, দকু  ‘ াদিপ’ শব্দদট যেদূর োর মতন পড়তছ আতমিনীে। আহমদ মুসা
আতমিদনো থাকার সমে একদদন দিফটশতপ খসেসমযাতনর কাতছ একজনতক
‘ াদিপ’ িাইতে শুতনদছে। খসেসমযান োতক একদট খছাট িস দদতেদছে।
আহমদ মুসা োর আতমিনীে সাথীতক দজতেস কতর খজতনদছে, ‘ াদিপ’ অ্থি ‘খছাট
িস’। েতব এই প্রািীন আতমিনীে শব্দ নাদক এ ন প্রাে বযবহার হে না বেতেই
িতে।
দকু  প্রািীন ‘ াদিপ’ মাতন ‘খছাট িস’ এই শব্দদট এই পুদেশ
অ্দফসাতরর নাতমর সাতথ খকন? এ শতব্দর দক খকান দেন্ন টাদকিশ অ্থি আতছ!
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এই োবনাতেই বুিঁদ হতে দিতেদছে আহমদ মুসা।
বুতটর আওোজ েুতে খমাস্তফা ওকাোনসহ কতেকজন পুদেশ অ্দফসার
খেেতর প্রতবশ করে, ে নই সদম্বে দফতর খপে আহমদ মুসা।
ড. আজদারা সবাই পুদেশ অ্দফসারতদর স্বািে জানাে।
পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোতনর পাতশর অ্তপযাকৃে েম্বা িড়তনর
দেন্ন রকতমর পুদেশ অ্দফসারতক খদত বুঝে, খসই হতব ‘ইজদডর’ দরদজওতনর
‘ডাইতরক্টর অ্ব পুদেশ’ (দডওদপ) াদিকান াদিপ।
ড. আজদাতদর কাছাকাদছ হতেই খসই পুদেশ অ্দফসার াদিকান াদিপ
ড. আজদাতক েযয কতর বেে, ‘আপনাতদর দনতে এসব দক হতে দমস আজদা?
আপনারা কুদদিস্থান ও েুরতকর দব যাে ও সম্মাদনে একটা ফযাতমদে। এই
ফযাতমদের মুত আপনারা িুনকাদে খমত দদতেন। আপনার োই আো সাোহ
উদেন বারজাদন ড্রাি বযবসা কতর খজতে খিতেন। আর আপনাতক দনতে এতকর
পর এক েোবহ ঘটনা। োি-খজাক দনতে এসব আপনাতদর ইনফাইদটিং নে খো?
যারা মারা খিতছ, আপনারা যারা খবিঁতি আতছন সবাই দক এক দতের? এমন প্রশ্ন
উেতছ কারি ড্রাি বযবসা বযাপক হওোর আতি এ ধরতনর ঘটনা আদরোস,
ইজদডর খকন খিাটা েুরতকও ঘতটদন।’
েে ও দবব্রেকর অ্বস্থা ড. আজদার। খকান কথাই খস বেতে পারতো
না।
ড. আজদার ফুপা কামাে বারদকর খিাত প্রদেবাতদর দিহ্ন ফুতট
উতেদছে। বেে খস, ‘দকু  অ্দফসার, আমাতদর কথা না শুতন, ঘটনা োতো কতর
না খজতনই খো আপদন মন্তবয করতছন।’
অ্সতন্তাতষর োব ফুতট উেে দডওদপ াদিকান াদিতপর খিাত -মুত ।
বেে, ‘আদম শুতন এবিং খজতনই কথা বেদছ জনাব। আরও বেতে িাই, ড্রাি
দসদন্ডতকতটর এই ইনফাইদটিং-এ আবু আহমদ আব্দুিাহতক হাোর কতর আনা
হতেতছ।’
কথা খশষ কতরই দডওদপ াদিকান াদিপ থানার ইনিাজি খমাস্তফা
ওকাোনতক বেে, ‘আপদন সুরেহাে দরতপাটি দেদর কতর খফেুন োড়াোদড়।
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োড়াোদড় োশগুতো মেনােদতন্ত পাদেতে আমরা এতদর সকেতকই
দজোসাবাতদর জতে পুদেশ অ্দফতস দনতে খযতে িাই।’
আবার ড. আজদার দদতক দডওদপ াদিকান াদিপ োকাে। বেে,
‘আপােে আপনাতক ও আবু আহমদ আব্দুিাহতক আমরা খগ্রফোর করদছ।
দজোসাবাদ ও েদতন্ত ড্রাি বযবসাে ও ড্রাি দসদন্ডতকতট যদদ আপনাতদর
সিংদিষ্টো না থাতক, োহতে আপনারা সম্মাতনর সাতথ ছাড়া খপতে যাতবন।’
উতিি-আেিংতক ফযাকাতশ হতে খিে ড. আজদা ও অ্েতদর মু ।
পুদেশ অ্দফসাতরর এমন সরাসদর ও নগ্ন পযপাদেত্বমূেক হস্ততযতপ
দবদস্মে হতো আহমদ মুসা। বেে দডওদপ াদিকান াদিপতক েযয কতর,
‘েুরতকর আইতন দক বাদী ও আসামীতক একসাতথ খগ্রফোর করতে হে? আিান্ত
ও আিমিকারীতক দক একতিাত খদ তে হে?’
খযন িাবুতকর একটা বড় ঘা খ ে দডওদপ াদিকান াদিপ। একটা িা
ঝাড়া দদতে উতে আহমদ মুসার দদতক েীব্র কতে োদকতে বেে, ‘আপদন খয
দরেেোর দদতে এতদর হেযা কতরতছন, খস দরেেোর খকাথাে?’
আহমদ মুসা পতকট খথতক দরেেোর খবর কতর দডওদপ াদিকান
াদিপতক খদ াে।
ভ্রূকুদঞ্চে হতো দডওদপ াদিতপর। বেে ত্বদরে কতে, ‘এ দরেেোর
আপদন খপতেন খকাথাে? পুদেশও এ দরেেোর পােদন। পুদেশ ও খিাতেন্দা
দবোতির কতেকজন শীষি কমিকেিা ছাড়া সাধারতির কাতছ এটা দবদির প্রশ্নই ওতে
না। দনশ্চেই োইতসন্স খনই এ দরেেোতরর।’
আহমদ মুসার খোিঁতট এক টুকতরা হাদস ফুতট উেে। জযাতকতটর পতকট
খথতক এক ণ্ড কািজ খবর কতর এদিতে দদে দডওদপ াদিতপর দদতক।
দডওদপ াদিপ কািজটা হাতে দনতে খিা খবাোে। দবস্মে ফুতট উেে
োর খিাত -মুত । বেে, ‘খেট দসদকউদরদট সাদেিতসর খহডতকাোটিার খথতক
পারদমশন ইসুয হতেতছ? ও াতন দক আপনার খোকজন আতছ? দকিংবা কািজটা
নকে নেতো?’
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‘খসরকম মতন করতে খস াতন একটা খটদেতফান করুন না। খটদেতফান
নাম্বারটা খো আতছই।’ বেে আহমদ মুসা।
মু টা িুপতস খিে পুদেশ অ্দফসাতরর। োকাে একবার খস আহমদ
মুসার দদতক। বেে, ‘খটদেতফান করার প্রতোজন খনই। খকান দকছু দনদশ্চে করার
পুদেশতদর দনজস্ব পেদে আতছ।’
দডওদপ াদিকান াদিতপর কথার মাঝ াতনই খোকাে থানা ইনিাজি
খমাস্তফা দফতর এতেন। দডওদপ াদিতপর কথা খশষ হতেই খস বেে, ‘স্যার,
সুরেহাে দরতপাটি কমদপ্লট।’
‘আোমেগুতো সব খনো হতেতছ?’ দজোসা দডওদপ াদিতপর।
‘দজ্ব, োশগুতোও সব খনো হতেতছ।’ বেে থানা ইনিাজি খমাস্তফা
ওকাোন।
দডওদপ াদিপ থানা ইনিাজি খমাস্তফা ওকাোতনর দদক খথতক খিা
দফদরতে োকাে ড. আজদাতদর দদতক। বেে, ‘োহতে ড. আজদা ও দম. আবু
আহমদ, আপনাতদর খযতে হতব আমাতদর সাতথ।’
‘খকাথাে?’ ড. আজদা দকছু বোর আতিই আহমদ মুসা বেে কথাটা।
‘আমার অ্দফতস ুব বড় ঘটনা এটা। আপনাতদর খেটতমন্ট দনতে হতব।’
‘আমরা যাব থানাে। মামো দাতেতরর জতে। মামোর দববরিীতে
আমাতদর সব কথা এতস যাতব। আমাতদর খেটতমন্ট োিতব না। এরপরও
খেটতমন্ট দনতে িাইতে এ াতনই দনতে হতব।’
মুহূতেির জতে ভ্রূকুদঞ্চে হতো দডওদপ াদিকান াদিতপর। োবনার
একটা ছাোও ফুতট উেে োর মুত । বেে, ‘আপদন যা বেতছন খসোতবও হে।
আদম মতন কতরদছোম, আপনারা খিতে খকস দনতে আরও কথা হতো। আর
সরকাদরোতবও খো খকস হতে, আপনাতদর খকস করার দরকার আতছ দক?’
‘সরকাদর খকস এক ধারাে, আমাতদর খকস হতব দেন্ন ধারাে। সরকাদর
খকতসর মূে কথা হতব, দকডোতপর খিষ্টা এবিং এ খিষ্টা করতে দিতে ৭ জন
দকডোপার ুন, এ দকডোতপর খমাদটে দক, আর এর খপছতন আর খক আতছ
ইেযাদদ। দকু  আমাতদর খকতসর মূে বেবয হতব, আমাতদর পদরবাতরর দবরুতে
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ষড়যন্ত্র িেতছ। এ পদরবাতরর খছতে ড্রািতেতডর দমথযা অ্দেতযাতি খজতে আতছ।
বাদড়তে ড্রাি েুদকতে খরত ড. আজদাতক ফািঁসাতে খিষ্টা করা হতেদছে। দকু  খয
ড্রাি রা তে এতসদছে, খস ধরা পতড় যাে। োতক থানাে খনোর পতথ োতক
ষড়যন্ত্রকারীরাই হেযা কতর যাতে োতদর ষড়যন্ত্র ধরা পড়া খছতেদট ফািঁস কতর না
খদে। এরপর ড. আজদা ষড়যন্ত্রকারীতদর িারা িে সন্ধযাে এবিং আজ রাতে
আবার আিান্ত হতেতছন। এ ষড়যন্ত্রকারীরা শুধু এ পদরবার নে, আদরোসআরারাে এক কথাে আরারাে সদন্নদহে খিাটা ইজদডর প্রতদতশর হাজার হাজার
পদরবাতরর দবরুতে এই ষড়যন্ত্র িেতছ। হাজাতরা েরুিতক ড্রাি খেডার সাদজতে
খজতে পুরা হতেতছ। শেশে পদরবার দবরান হতে খিতছ অ্থবা এই এোকা খছতড়
পাদেতেতছ। এই বযাপাতর এই পদরবার এবিং এই এোকার পয খথতক সরকাতরর
আশু েদন্ত ও আইদন প্রদেকার িাওো হতব।’ থামে আহমদ মুসা।
আহমদ মুসার এই কথাগুতো দবস্মেকর খকান কাদহনী দডজতলাস করার
মে সকতের মতন েদড়ৎ প্রদেদিোর সৃদষ্ট করে।
দডওদপ াদিকান াদিতপর খিা -মু খযন অ্তনকটা ফযাকাতস হতে
খিে। উতিতির দিহ্নও আতছ োর মতধয। আর থানা ইনিাজি খমাস্তফা ওকাোতনর
খিা ছানাবড়া হতে খিতছ। অ্েদদতক ড. আজদার মামা ও ফুপাতদর খিাত দবস্মে
ও খক েুহে। দকু  অ্পার দবস্মতে খবাবা হতে খিতছ ড. আজদা। খস দকছুতেই
বুঝতে পারতছ না, োর, োর পদরবার ও োর অ্ঞ্চতের একথাগুতো আবু আহমদ
খোকদট জানে দক কতর! শুধু জানা নে, খস কথাগুতো মামো দাতেতরর োষাে
এমনোতব সাদজতে বেে, যা খস দনতজও ক তনা কল্পনা কতরদন। এ ধরতনর খকস
খয এই সমে করা যাে, খসটাও োর মাথাে খনই। দকু  খোকদটর মাথাে এে দক
কতর! খক এই খোক? ড. আজদা আহমদ মুসাতক যেই খদ তছ েেই খযন খদ ার
আগ্রহ বাড়তছ। খক এই দবস্মেকর খোকদট?
দডওদপ াদিপ দ্রুে দনতজতক সামতে দনতেদছে। বেে, ‘আপদন এসব দক
বেতছন? এ ধরতনর অ্দেতযাি ক নও খকউ আমাতদর কাতছ কতরদন।’
‘এবার অ্দেতযাি পাতবন।’ বেে আহমদ মুসা।
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এবার হাসে দডওদপ াদিপ। পুতরাপুদরই দনতজতক সামতে দনতেতছ খস।
বেে, ‘োতো! খকস দাতের করুন। আপনার োষা শুতন মতন হতে, আপদন েুদকি
নন। আপদন দরেেোতরর োইতসন্স দকোতব খপতেতছন আদম জাদন না। আপদন
দকোতব এতদতশ আতছন খসটাও জাদন না। আদম খদ ব এসব। দকু  খবদশ ঝাতমো
করতে আপদনও দবপতদ পড়তবন।’
বতে উতে দািঁড়াে দডওদপ াদিকান াদিপ। থানা ইনিাজি খমাস্তফা
ওকাোনতক বেে, ‘িে, এ ানকার কাজ খশষ।’
কথা খশষ কতরই হািঁটতে শুরু করে াদিপ।
থানা ইনিাজি ওকাোন দািঁদড়তে দািঁদড়তেই কথা শুনদছে। খসও যাবার
জতে ঘুতর দািঁড়াবার সমে ড. আজদাতক বেে, ‘আপনারা এ ন আসতে
পাতরন।’
ড. আজদা োকাে আহমদ মুসার দদতক দসোতন্তর জতে।
‘িেুন।’ আহমদ মুসা বেে। আহমদ মুসা উতে দািঁড়াে।
উতে দািঁড়াে ড. আজদাও।
ড. আজদার মামা-ফুপারাও উতে দািঁদড়তেতছ।
‘মামা, ফুপা-ফুদপ, আপনারা এ দদকটা খদ ুন। আমরা থানা খথতক
আসদছ।’
ড. আজদার মামা, ফুপর
ু া ড. আজদার কথাে সাে দদে।
বাদড় খথতক খবদরতে এে আহমদ মুসা ও ড. আজদারা পুদেতশর সাতথ।

নাস্তার পর একটু খরে দনতে খেশ হতে আহমদ মুসা এে োউতঞ্জ।
ড. আজদা, োর মামা ও োর ফুপা-ফুপুরা আতিই এতস বতসদছে
োউতঞ্জ।
কথা বেদছে োরা আহমদ মুসা মাতন োতদর খমহমান আবু আহমদ
আব্দুিাহতক দনতে।
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ড. আজদার ফুপা কামাে বারদক ড. আজদাতক েযয কতর শুরুতেই
বতেদছে, ‘খোকদট আসতে খক আজদা? আদম আমার জীবতন এমন দবস্মেকর
মানুষ খদদ দন। শুধু অ্তস্ত্রর যুতে অ্দবশ্বাস্যোতব শত্রুতক পরাদজে করাই নে,
কথার যুতে প্রতদতশর শীষি পুদেশ অ্দফসারতক খযোতব পরাদজে কতরতছ,
আমাতদর মামোর দবষেটাতক খস খযোতব সাজাে ো দবস্মেকর। আিু ক বতে
মতনই হতো না। খযন খসই এ বাদড়র কেিা, সব জাতন খস। এটা দক কতর সিব!’
কামাে বারদক থামতেই কথা বতে উতেদছে ড. সাহাব নুরী। খস বতে,
‘উদন না থাকতে আজ দক ঘটে, ো োবতেও বুক কািঁপতছ। আর উদন বুদে দদতে
পুদেশ অ্দফসারতক খকািোসা করতে না পারতে আজদাতক পুদেশ
খহডতকাোটিাতর খযতে হতো এবিং নানা নাতজহাতের দশকার হতে হতো।’
ড. আজদা োবদছে। োর খিাত -মুত দবস্মে। এ ধরতনর মানুতষর কথা
কল্পনাই করা যাে, বাস্ততব খদ তব, এমন আশাও খকউ কতর না। দকু  আশােীে
ঘটনা, আর আশােীে মানুষতকই খস খদ তছ। সদেয খক এই খোক? খকাতেতক
হোৎ োর দবপতদর সমে হাদজর হতো?
ড. সাহাব নুরীর কথা খশষ হতে দিতেদছে। োরপর কথা বতেদছে ড.
আজদা। বতেদছে খস, ‘মামাদজ, ফুপাদজ, উদন খক আদমও জাদন না এ তনা।
আসতেই উদন একজন দবস্মেকর মানুষ। িে সন্ধযার সব কথা খো আপনাতদর
বো হেদন। উদন উপদস্থে না থাকতে, উদন বযাপারটাতক টযাকে না করতে আমাতক
ুতনর খকতস জড়াতে হতো। ইন্সতপক্টর রদশদ দারাি সন্ত্রাসীতদর পয হতে দমথযা
কাদহনী দেদর কতরদছে, যাতে আদম ুতনর আসামী হতে যাই। পুদেতশর দমথযা
কাদহনীর খমাকাদবোে আবু আহমদ আব্দুিাহ সাতহবও আমাতক বািঁিাতনার জতে
একটা কাদহনী দেদর কতরদছতেন এবিং ইন্সতপক্টর রদশদ দারািতক বতেদছতেন,
যদদ এ কাদহনী রদশদ দারাি খমতন না খনে, োহতে পুদেশ রদশদ দারািতক খমতর
খফতে প্রমাি করতবন, সন্ত্রাসীতদর গুদেতে ইন্সতপক্টর দারাি দনহে হবার পর দেদন
ঐ িারজন সন্ত্রাসীতক খমতরতছন রদশদ দারাতির দরেেোর দদতে। ইন্সতপক্টর
রদশদ দারাি আবু আহমদ সাতহবতক গুদে করতে যাদেতেন। দকু  োর আতিই
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আবু আহমদ আব্দুিাহ পুদেশ অ্দফসাতরর কািঁতধ গুদে কতর এবিং বতে খয, আদম
আপনাতক বুতক গুদে কতর খমতর খফেতে পারোম, দকু  মাদরদন। আশা কদর
সেযটা খমতন খনতবন। না হতে মারার দসোন্ত এ নও দনতে পাদর। বতে দরেেোর
েুতেদছে পুদেশ অ্দফসারতক েযয কতর। অ্বাক বযাপার, হোৎ খযন পুদেশ
অ্দফসার মৃেযু র মুত ামুদ দািঁদড়তে! ে ন দক খেতব পুদেশ অ্দফসার আমাতদর
সহতযাদিো কতরন। খসজতে আদম খবিঁতি যাই।’
ড. আজদার মামা ও ফুপা-ফুদপরা দনবিাক হতে দিতেদছে ড. আজদার
কাদহনী শুতন। োবদছে, খোকদট দক অ্দ্ভুে! োর দক খকান অ্তে দকক যমো
আতছ? মামা ড. সাহাব নুরী বতেদছে অ্বতশতষ, ‘পুদেশ অ্দফসার াদিকান
াদিপতক আবু আহমদ সাতহব োর দরেেোতরর খয োইতসন্স খদদ তেদছতেন, ো
ইসুয হতেতছ খেট দসদকউদরদটর খহড অ্দফস খথতক। খহড অ্দফস খথতক এ ধরতনর
খয োইতসন্স ইসুয হে, ো দবতশষ ধরতনর এবিং দবতশষ পদরদস্থদেতে ইসুয করা হে।
দকু  এই আবু আহমদ খক খয, োর জতে এটা করা হতো!’
দকছু বেতে যাদেে ড. আজদা। খদ তে খপে, আবু আহমদ আব্দুিাহ
োউতঞ্জ প্রতবশ করতছ। খথতম খিে ড. আজদা। উতে দািঁদড়তে স্বািে জানাে
আহমদ মুসাতক। সামতন খসাফা খদদ তে বেে, ‘বসুন স্যার। আমরা আপনার
অ্তপযা করদছ।’
সবাইতক সাোম দদতে খসাফাে বসে আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা বসতেই ড. আজদার ফুপা কামাে বারদক বেে আহমদ
মুসাতক েযয কতর, ‘আমরা কৃেে জনাব আবু আব্দুিাহ। আমাতদর কৃেেো
গ্রহি করুন। আজদাতক আজ খয খদ া যাতে, খসটা আপনার কারতিই।’
‘এটা দক আমাতক দবদাে খদোর অ্নুষ্ঠান? দবদাে খদোর সমে এোতব
মানুষ কৃেেো জানাে।’ বেে আহমদ মুসা। োর মুত হাদস।
আহমদ মুসার কথা খশষ হবার আতিই ড. আজদা ছুতট দিতে দু’হাে
খজাড় কতর আহমদ মুসার পাতের কাতছ কাতপিতটর ওপর বসে। বেে, ‘আমাতদর
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েুে বুঝতবন না স্যার। আমাতদর কথার অ্থি ওটা নে, দপ্লজ। আমার এবিং আমার
পদরবাতরর দযদন ত্রাো, োর সেতকি দক খকউ এমন কতর োবতে পাতর?’
আহমদ মুসা উতে দািঁড়াে। বেে, ‘স্যদর ড. আজদা। আমার কথাটাতক
দসদরোসদে দনতেতছন আপদন। আদম একটু রদসকো করদছোম।’
ড. আজদা উতে দািঁড়াে। বেে, ‘স্যার, রদসকো খযটা বতেতছন, খসটার
োরও বহন করার সাধয আমাতদর হৃদতে খনই।’
‘স্যদর ড. আজদা।’ বেে আহমদ মুসা।
‘মাফ করতবন স্যার।’ বতে ড. আজদা উতে দিতে োর আসতন বসে।
আহমদ মুসা ড. আজদার ফুপা কামাে বারদকতক েযয কতর বেে,
‘জনাব, কৃেেো আমাতক নে, কৃেেো জানাতনা দরকার আিাহতক। আদম
আপনাতদর এই আদরোসতক দিদন না, এ াতন আমার স্বজনও খনই, এ াতন আমার
দনতজর খকান প্রতোজনও দছে না, োহতে আদম এ াতন এোম খকন? দকোতব
এোম? এর জবাব আমার কাতছ একটাই, খসটা হতো, আিাহ আমাতক এ াতন
দনতে এতসতছন। োরপর িে সন্ধযা খথতক আজ পযিন্ত এ াতন যা ঘটে, ো আমার
খকান পদরকল্পনার অ্িংশ নে। িে সন্ধযা এবিং রাতের দু’ঘটনাে আদম যা কতরদছ,
ো আমার ইোে হেদন। আমাতক দদতে ো করাতনা হতেতছ। কদরতেতছন আিাহ।
আদম মহান আিাহর একটা হাদেোর মাত্র। সুেরািং কৃেেো আপনাতদর মহান
আিাহতকই জানাতনা দরকার। দেদনই আমাতক এতনতছন, আমাতক দদতে এসব
কদরতে খনোর জতেই। দেদনই আপনাতদরতক আমার নেুন স্বজন বাদনতেতছন।
হৃদতের সব কৃেেো োর দদতকই ধাদবে হওো দরকার।’ থামে আহমদ মুসা।
কারও কাছ খথতক খকান কথা এে না।
ড. আজদা, োর মামা ড. সাহাব নুরী, োর ফুপা কামাে বারদক এবিং
ফুদপ োেো কামাে সবাই নীরব। োতদর খিাত -মুত দবস্মে ও আতবতির একটা
ফূরি। হোৎ কতরই োতদর মুত র োব, খিাত র দৃদষ্ট খযন িদেে খমাতমর মে
অ্তনকটা নরম হতে খিতছ। কারও কারও খিাত খসই দৃদষ্টতে একটা অ্প্রস্তুতের
োবও।
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আহমদ মুসার কথাগুতোতেও একটা আতবি দছে। কথার খশতষর দদতক
োর কেও োদর হতে উতেদছে।
অ্স্বদস্তকর নীরবো োঙে ড. আজদার ফুদপ োেো কামাে।
োেো কামাতের বেস ষাতটাধ্বি হতব। এই বেতসও োর খমদহীন
একহারা খিহারা। খবাঝাই যাে, দনেদমে উদন বযাোম কতরন এবিং সিবে ডাতেট
কতন্োেও কতরন। খিাত োর দামী িশমা। দনেদমে প্রসাধন বযবহার কতরন, মু
খদ তেই ো খবাঝা যাে। পরতন আধুদনক খপাশাক। ড. আজদার পরতন সাতোোর
কাদমজসহ মাথাে-বুতক ওড়না থাকতেও দমতসস োেো পতরতছন োউজার ও
শাটি।
োেো কামােই নীরবো োঙে। বেে, ‘খবটা, েুদম আমাতদর স্বজন
বতেছ, আমরা খোমাতক পর োবতে পাদর না। েুদম শুধু অ্সম সাহসী এবিং সব
দদক খথতক খযািযোসেন্নই নও, খবটা েুদম ুব োতো খছতেও। দকু  খবটা, েুদম
যাতক কৃেেো জানাতে বতেছ, দেদন খো আমাতদর জীবতন খনই। আজদার বাবা
মা’র মে আমরাও কদমউদনে পাদটি করোম। কদমউদনে পাদটি এ ন আমরা
ঐোতব না করতেও খসই আদতশি দবশ্বাস কদর। খয খনই, োতক কৃেেো জানাব
দক কতর?’
আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘রষ্টা আপনার, বা আপনাতদর জীবতন খনই
বতেতছন। দকু  খকাথাও খনই-এ কথা বতেনদন। আসতে রষ্টা আতছন।’
‘আতছন রষ্টা, এ কথা আপদন বেতছন দক কতর?’
‘আদম বেদছ না, মানুষ, মানুতষর ইদেহাস এ কথা বেতছ।’ আহমদ মুসা
বেে।
‘দকোতব?’ দজোসা ড. আজদার ফুদপ োেো কামাতের।
‘মানুতষর জীবতনর শুরু আতছ এবিং খশষও আতছ। োই মানুষ সৃষ্ট। সৃষ্ট
বতে োর রষ্টাও আতছ। আর একটা কথা, মানুষও োর জতে অ্তনক প্রতোজনীে
দজদনস সৃদষ্ট কতর। এগুতোর মতধয খকানদটই মানুতষর জতে আপনা-আপদন সৃদষ্ট
হতে না।’ আহমদ মুসা বেে।
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‘মানুষ খযসব দজদনস দেদর কতর, খসতযতত্র না খহাক, প্রাকৃদেক জিতে
খো সবদকছুই আপনা-আপদন সৃদষ্ট হতে, কাউতকই খো সৃদষ্ট করতে খদ া যাতে
না।’
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘প্রাকৃদেকোতব সৃষ্ট সব জীবন ও বস্তুর মতধয
সৃদষ্টিে ঐকোন আতছ। এক আইন, একই দশিন রতেতছ সব সৃষ্ট বস্তু ও জীবজীবতনর মূতে। এর অ্থি, এসব খকান দকছুই আপনা-আপদন সৃদষ্ট নে, একক এক
রষ্টার সোন পদরকল্পনা ও আইন কাজ করতছ সৃদষ্ট জিতের মূতে। আপনাআপদন সৃদষ্ট হতে সব বস্তু ও জীতবর সৃদষ্টিে দশিন ও আইন এক রকম হতো না।
হতো দেন্ন দেন্ন।’ আহমদ মুসা থামে।
দকু  অ্তনকযি খকান কথা বেে না োেো কামাে। িেীর একটা
োবনার প্রকাশ োর খিাত -মুত । দকছুযি পর বেে, ‘দকু  রষ্টা দনতজতক
আড়াতে রা ার কারি দক? দবভ্রাদন্ত খো এ াতনই।’
‘রষ্টা দনতজতক আড়াতে রাত নদন। আমরা োিঁতক খদ তে পাই না মাত্র।
এটা আমাতদর সৃদষ্টিে সীমাবেো। খযমন, আপদন আপনার প্রতোজতন খরাবট
দেদর করতেন। খরাবটদট আপদন খযমন িান খসোতব কাজ করতব। দকু  োর খিা
আপনাতক খদ তব না, জানতব না এবিং বুঝতব না খয, খক োর রষ্টা। এটা খরাবতটর
সৃদষ্টিে সীমাবেো।’ আহমদ মুসা বেে।
সূক্ষ্ম এক টুকতরা হাদস ফুতট উতেতছ োেো কামাতের মুত । বেে,
‘আমরা খরাবটতক বানাই দনদদিষ্ট কাতজর জতে। দকু  আমাতদর কাতছ রষ্টা দক
িান?’
‘খরাবতটর রষ্টা দহতসতব মানুষ এবিং মানুতষর ‘রষ্টা’র মতধয পাথিকয
রতেতছ। মানুষ খরাবট সৃদষ্ট কতর োর প্রতোজতন দকছু দনদদিষ্ট কাজ করার জতে।
দকু  মানুতষর রষ্টা আিাহ অ্োবশূে, প্রতোজনশূে। দেদন খকান দকছুরই
মু াতপযী নন। মানুতষর খকান কাতজর িারা উপকৃে হবার জতে দেদন মানুষ সৃদষ্ট
কতরনদন। বরিং দবশ্বজিতের সবদকছু সৃদষ্ট কতরতছন দেদন মানুতষর প্রতোজন
পূরতির জতে। সূতযির আতো মানুষ ও জীবজিতের জতে প্রতোজন। সূযি ও
পৃদথবীর পারস্পদরক আকষিতির োরসাময পৃদথবীর কযপতথর দস্থদের জতে
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অ্পদরহাযি। িািঁতদর আতো মানুষ, জীব ও উদদ্ভতজ্জর জতে দরকারী। এইোতব
পৃদথবীর আতো, বাোস, জীব-উদদ্ভজ্জ, পাহাড়, নদী, সমুদ্র সবদকছুই মানুষতক
োর জীবনধারতি সাহাযয করতছ। খরাবতটর রষ্টা মানুষ এবিং মানুতষর রষ্টা
আিাহর মতধয এটাই পাথিকয। মানুষ স্বাথিপর, োই োর সৃষ্ট খরাবতটর কাছ খথতক
স্বাথি আদাে কতর, দকু  মানুতষর রষ্টা আিাহ মানুতষর কাতছ খকান উপকার িান
না, খনন না। আর খস প্রতোজনও মানুতষর রষ্টার খনই।’
ড. আজদা, োর মামা ড. সাহাব নুরী এবিং ফুপা কামাে বারদক আহমদ
মুসার কথাগুতো খযন খিাগ্রাতস দিেতছ। োতদর খিাত -মুত দবস্মে-দবমুগ্ধো।
আর ড. আজদার ফুদপ োেো কামাতের খিা -মু উজ্জ্বে হতে উতেতছ।
আহমদ মুসা থামতেই খস বতে উেে, ‘োহতে রষ্টা কষ্ট কতর মানুষতক
সৃদষ্ট করার উতেশ্য দক? খকান কাতজ না োিতে, খকান স্বাথি পূরি না হতে দেদন
মানুষ সৃদষ্ট করতবন খকন? কতরতছন খকন?’
‘ধেবাদ। আপনার এ প্রশ্নদট দিরন্তনী একটা প্রশ্ন। এ প্রতশ্নর জবাব স্বেিং
রষ্টা আিাহ আে-কুরআতনর বহু জােিাে অ্তনকোতব দদতেতছন। োর একদট
হতো: দেদন বতেতছন, ‘আদম জীবন ও মৃেযু সৃদষ্ট কতরদছ খদ ার জতে খয, খক
োতো কাজ কতর।’ অ্থিাৎ আিাহ িান খয, মানুষ মন্দ কাজ না কতর োতো কাজ
করুক। মানুষ দক কতর এটাই দেদন খদ তে িান। মানুষ সৃদষ্টর উতেশ্য োিঁর
এটাই।’
ড. আজদার ফুপু োেো কামাতের মুত সূক্ষ্ম এক টুকতরা হাদস ফুতট
উেে। বেে, ‘অ্থিাৎ দেদন মানুষতক পরীযা করতে িান। খোমার কথাে, দেদন
িান মানুষ োতো কাজ করুক। েুদম দনশ্চে আরও বেতব খয, ধমি মাতন আেকুরআন খয োতো কাজ করার দনতদিশ দদতেতছ, ো-ই। আর মানুষতক খস কাজ
করতে হতব। কুরআন খো মুসেমানতদর। দকু  আমরা আতোিনা করদছ খিাটা
মানবজাদে দনতে। োতো কাতজর পরীযা আিাহ োতদর কাছ খথতক দকোতব
খনতবন, যারা কুরআন খদত দন বা খিতন না দকিংবা এতক গ্রহি করার সুতযাি
পােদন? রষ্টার পতযর ‘পরীযা’র খয ইউদনোতসিে েতের কথা েুদম বেতে, োর
মাউন্ট আরারাতের আড়াতে

66

মতধয খো এরা পতড় না। যাতদর পরীযা করা হতব, োরা খো পরীযার দবষে মাতন
খকানটাতক ‘োতো’ বো হতেতছ, আর ‘মন্দ’ই বা দক দক, ো োতদর জানা
দরকার।’
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘এ প্রশ্ন বা এ অ্জুহাে যাতে খকান মানুতষর
পয খথতকই উেতে না পাতর, োর জতে বযবস্থা দকু  রষ্টা আিাহ মানুষ সৃদষ্টর
সাতথ সাতথই কতর দদতেতছন। প্রতেযক মানুতষর মতধযই আিাহ স্বোবজাে একটা
সাধারি নীদেতবাধ দদতেতছন, খস নীদেতবাধ খথতক সেযো বা খোকােে খথতক
অ্তনক দূতর িহীন খকান জিংিতে জন্মগ্রহিকারী এবিং জঙ্গতেই খবতড় উো একজন
মানুষও বেতে পাতর, মানুষতক ‘সাহাযয করা’ োতো কাজ, ‘িুদর করা’ মন্দ কাজ।
বেতে পাতর, মানুষতক ‘োতোবাসা’ োতো কাজ, ‘িাদে খদো’ মন্দ কাজ। বেতে
পাতর, দপো-মাোতক ‘মাে করা, সম্মান করা’ োতো কাজ, ‘অ্বাধয হওো’ মন্দ
কাজ। বেতে পাতর, একজন পথহারাতক ‘পথ খদ াতনা’ োতো কাজ, োর
অ্সহােতত্বর সুতযাি দনতে োর ‘যদে করা’ মন্দ কাজ। এোতব মানুতষর মতধয
রষ্টার খদো ‘নীদেতবাধ’ খথতক মানুতষর মতধয স্বোবজােোতবই ‘োতো’ ও
‘মন্দ’-এর দীঘি োদেকা দেদর হতে থাতক। এর দেদত্ততেও রষ্টা আিাহ মানুতষর
পরীযা খনতবন খয, মানুষ মন্দ হতে দূতর খথতক কেটা োতো কাজ কতর।’ থামে
আহমদ মুসা।
ড. আজদার ফুদপ োেো কামাতের খিাত -মুত একটা ঔজ্জ্বেয ফুতট
উতেতছ। োর খিাত র একটা মুগ্ধ দৃদষ্টও আহমদ মুসার প্রদে দনবে। দকু 
পরযতিই োর খোিঁতট একটা রহস্যপূিি হাদস খদ া খিে। বেে খস, ‘ধেবাদ
খবটা! েুদম একটা কদেন প্রতশ্নর একটা সুন্দর ও সহজ উত্তর দদতেছ। দকু  উত্তর
দহতসতব খয দবষেটা বতেছ, ো অ্েযন্ত োদর। এর মধয দদতে একটা দিরন্তন দশিন
সামতন এতসতছ। দকু  খবটা, এ দশিন প্রমাি করতছ, ‘োতো’ বা ‘মন্দ’ খবতছ
খনোর দাদেত্ব মানুতষর স্বোবজাে এবিং স্বেিংসেূিি। োহতে নবী-রাসূে ও
ধমিগ্রতন্থর খকান প্রতোজন খনই। েুদম দকু  খোমার দনতজর ফািঁতদই দনতজ পতড় খিছ
খবটা।’ বতেই খহতস উেে োেো কামাে।
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একটু উচ্চকতে খহতস উেে আহমদ মুসা। বেে, ‘োতো ও মন্দ খবতছ
খনোর যমো মানুতষর স্বোবজাে ও স্বেিংসেূিি হতেও নবী-রাসূে অ্প্রতোজনীে
হতে পতড়ন না। এর সহজ একটা দৃষ্টান্ত হতো, োন-বুদে-দবতবক সব দদক দদতেই
প্রদেদট মানুষ োদেকোতব স্বশাদসে হতে পাতর, দকু  বাস্ততব সমাজ শৃঙ্খো,
সমাজ পদরিােনা, জাদে ও খদতশর সামদষ্টক রযার প্রতোজতন সরকার ও
শাসতকর প্রতোজন। কারি, সমাজ ও জাদে খদতহ দবপযিে, দবশৃঙ্খো সৃদষ্ট এবিং
োর মাধযতম বযদেিে ও সামদষ্টক পযিাতে ধ্বিংস খডতক আনার শদে সমাতজ
প্রবে। সরকার ও শাসক এই শদের প্রদেতরাধ কতর। অ্নুরূপোতব, মানুতষর
‘নীদেতবাধ’-এর দবপরীতে মানুতষর মতধয রতেতছ দুনিীদে প্রবিোর প্রবে শদে।
প্রদেদট মানুতষর এই ‘নীদেতবাধ’ ও োর দুনিীদে প্রবিোর মতধয দবরামহীন
সিংগ্রাম িেতছ। খযতহেু ‘নীদেতবাধ’-এর িাইতে ‘দুনিীদে প্রবিো’র মতধয
মানুতষর োে ও খোে-দেপ্সা িদরোতথির সীমাহীন সুতযাি রতেতছ, োই দুনিীদের
প্রদে মানুতষর আকষিি খবদশ হে। ফতে মানুষতক খয পরীযার জতে আিাহ
দুদনোতে পাদেতেতছন, খস পরীযাে অ্দধকািংতশর খফইে করার সিাবনাই খবদশ
থাতক। এ কথা খয দেক, মানুতষর ইদেহাস োর সাযী। রষ্টার পরীযাে মানুতষর
খফইে করার অ্থি, দুদনোর জীবতন অ্শাদন্ত, দবপযিে এবিং আত রাতের জীবতন এর
পদরিদে দহতসতব সীমাহীন শাদস্ত। মানুষ এই ধ্বিংস ও দবপযিতের পতথ যাতে না
যাে, এজতে দোমে আিাহ মানুতষর প্রদে দোপরবশ হতে মানুষতক সাহাযয
করার জতে যুতি যুতি নবী–রাসূে পাোন সেকিকারী দহতসতব, ‘নীদেতবাধ’-এর
প্রদে আহ্বানকারী দহতসতব। োতদর মাধযতম পাোতনা হে, ‘োতো’র দদতক আহ্বান
ও ‘মন্দ’র প্রদে দনতষতধর সুস্পষ্ট নীদেমাো, যাতক প্রিদেে োষাে আমরা বদে
ধমিগ্রন্থ, খযমন আে-কুরআন। সুেরািং মানুতষর স্বোবজাে নীদেতবাধ যেটা
জরুদর, েেটাই জরুদর নবী-রাসূেতদর আিমন ও ধমিগ্রতন্থর উপদস্থদে। মানুষর
স্বোবজাে নীদেতবাতধর সাতথ োর স্বোবজাে (শেোন পদরিাদেে) দুনিীদে
প্রবিোর দিরন্তন েড়াইতে মানুতষর দবজে অ্জিতনর হাদেোরই হতো নবী-রাসূে
এবিং োতদর মাধযতম আসা ধমিগ্রন্থ। সুেরািং, নবী-রাসূে ও োতদর মাধযতম আসা
ধমিগ্রন্থ অ্প্রতোজনীে নে, বরিং দুনিীদেজাে ইহকােীন ধ্বিংস-দবপযিে ও
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পরকােীন সীমাহীন শাদস্ত খথতক বািঁিার জতে, স্বোবজাে নীদেতবাধতক দবজেী
করার জতে এবিং রষ্টার পরীযাে উত্তীিি হবার জতে নবী-রাসূে ও োতদর
মাধযতম আসা ধমিগ্রন্থ মানুতষর জতে অ্পদরহাযি।’
হাদস ও দবস্মে-দবমুগ্ধোে েতর দিতেদছে োেো কামাতের খিা -মু ।
ড. আজদা ও োর মামা ড. সাহাব নুরী ও ফুপা কামাে বারদকর খিাত মুত ও অ্পার দবস্মে-দবমুগ্ধো।
আহমদ মুসার কথা খশষ হতেই োেো কামাে উতে দািঁড়াে। খকামর
বািঁদকতে মাথা নুইতে আহমদ মুসাতক ইউতরাপীে ঢিংতে বাউ কতর বেে, ‘খবটা,
েুদম আমার সন্তানেুেয। দকু  েুদম কাজ কতরছ আমার গুরুর মতো। এোতব
‘বাউ’ করা ছাড়া খোমাতক শ্রো জানাতনার এই মুহূতেি আর দকছু আদম খপোম
না। েুদম আমার হৃদে দনিংড়াতনা শ্রো গ্রহি কতরা বাছা। আদম খোমার প্রদেদট
কথা গ্রহি করোম। খসই সাতথ মাফ িাইদছ আদম রষ্টা আিাহর কাতছ। আদম
োিঁতক, োিঁর রাসূে(সািঃ)-খক, োিঁর বািী(কুরআন)-খক দিনতে খপতরদছ।’ োেো
কামাতের খশষ কথাগুতো আতবি-েরা কান্নাে খেতঙ পড়ে।
রুমাে দদতে খিা মুছতে মুছতে বতস পড়ে োেো কামাে।
‘উদন যা বতেতছন, খসটা আমারও কথা। দবস্মেকর আপদন! অ্ল্প কথাে
অ্দ্ভুেোতব আমার খিা ুতে দদতেতছন। োবনার এদদকটা খকানদদন কল্পনাও
কদরদন। আপদন আমার শ্রো গ্রহি করুন।’ প্রাে একসাতথই বতে উেে ড.
আজদার ফুপা কামাে বারদক ও মামা ড. সাহাব নুরী।
অ্শ্রু িদড়তে পড়দছে ড. আজদার দু’খিা খথতক। োর আনন্দ খয, োর
পদরবাতর খয পদরবেিন খস িাদেে, খস পদরবেিন খযন আকদস্মকোতবই ঘতট খিে।
আজ যদদ োর আব্বা-আম্মা এ াতন উপদস্থে থাকতেন! আহমদ মুসার প্রদে শ্রোে
নুতে পড়ে োর সমগ্র হৃদে। অ্পরূপ এই মানুষ! বন্দুক হাতে খযমন অ্েুেনীে,
শাদন্তর বােিাতেও খেমদন অ্োবনীে এক কুশেী মানুষ। আিাহর প্রদে খসজদাে
অ্বনে হতে িাইে োর মাথা। আিাহ খকাতেতক আনতেন অ্পরূপ সুন্দর, অ্সীম
সাহসী, অ্কল্পনীে কুশেী এই মানুষদটতক!
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িিীর হতে উতেদছে আহমদ মুসার মু । ড. সাহাব নুরী ও কামাে
বারদকর কথা খশষ হতে আহমদ মুসা বেে, ‘আদম আবারও বেদছ, আপনার সব
কৃেেো, সব প্রশিংসা আিাহর দ্তে হওো উদিে। োিঁর এবিং রাসূে(সািঃ) –এর
খশ াতনা কথারই কতেকটা বতেদছ মাত্র। মহান আিাহ আপনাতদর কবুে করুন।’
বতেই আহমদ মুসা োকাে ড. আজদার দদতক। বেে, ‘আপনার খিাত র
অ্শ্রু মুতছ খফেুন ড. আজদা। আপদন দকু  যুেতযতত্র। আপনার খিাত থাকতে
হতব অ্শ্রুর বদতে সিংগ্রাম ও শদের আগুন।’
‘জনাব, এ অ্শ্রু আনতন্দর, যা পাওোর কথা কল্পনা করতে পাদরদন ো
পাওোর এই অ্শ্রু। আপদন শুধু আমার জীবন বািঁদিতেতছন ো-ই নে, আমার
পদরবারতকও আপদন নেুন জীবন দদতেন। আেহামদুদেিাহ।’ বেে ড. আজদা।
ড. আজদা থামতেই োর ফুপু োেো কামাে আহমদ মুসাতক েযয কতর
বেে, ‘খোমাতক একটা কথা বেব খবটা।’
‘বেুন’। বেে আহমদ মুসা।
‘খোমার সেতকি আমরা দকছুই জাদন না বাছা। ুব জানতে ইতে করতছ
খোমার পদরিে। েুদম আমাতদরতক দবমুগ্ধ, দবদস্মে ও িমৎকৃে কতরছ।’
‘আমার সেতকি দক বেব! আদম খদতশ খদতশ ঘুতর খবড়াই। মদদনা
শরীতফ আমার একটা দেকানা আতছ। খস াতন আমার স্ত্রী ও একদট খছতে আতছ।
স্ত্রী ও খছতে দনতে আদম ইস্তাম্বুতে দিতেদছোম একটা কাতজ। কাজ খশতষ ইস্তাম্বুে
খথতক আিংকারা হতে এ াতন এতসদছ। েুরতকর একটা দবতশষ দবমান েযান
এোরতপাতটি আমাতক নাদমতে দদতে আমার স্ত্রীতক দনতে মদদনা শরীতফ খিতছ।
আদম এতস…।’
আহমদ মুসার কথার মতধযই কামাে বারদক বতে উেে, ‘দকু  দবতশষ
দবমান দকোতব খপতেন? খক দদে?’
আহমদ মুসা একটু দবব্রে হতো। কথাটা হোৎ খবদরতে খিতছ। একটু
োবে আহমদ মুসা। দমথযা বতে দক োে! বেে খস, ‘আপনাতদর খপ্রদসতডতন্টর
দনতদিতশ দবমানদট খপতেদছোম।’
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কামাে বারদক, ড. সাহাব নুরী, োেো কামাে, ড. আজদা সবাই িমতক
উতে োকাে আহমদ মুসার দদতক। োতদর খিা দবস্মতে দবফাদরে, আমাতদর
খপ্রদসতডন্ট োতক দবতশষ দবমান দদতেতছন! বেে োেো কামাে, ‘বুঝতে পারদছ
না, খপ্রদসতডন্ট দবতশষ দবমান খকন দদতেন খোমাতক? খক োহতে েুদম, খসটাই
আমাতদর প্রশ্ন।’
‘আমার অ্নুতরাধ আপনাতদর সবাইতক, এ ধরতনর খকান প্রশ্ন আমাতক
দজতেস করতবন না এ ন। আদম যাবার সমে সব প্রতশ্নর উত্তর আপনাতদর দদতে
যাব। দপ্লজ, আমাতক আপনারা সহতযাদিো করুন।’
বতে আহমদ মুসা একটু খথতমই আবার দকছু বেতে যাদেে। কামাে
বারদক বেে, ‘দেক আতছ, আপদন যা োতো মতন কতরন, খসটাই হতব। আপদন
খযন দক বেতে যাদেতেন, বেুন।’
কামাে বারদকর কথা খশষ হতেই ড. আজদা বতে উেে, ‘অ্ে সব কথা
থাক, একটা দবষে খো বো যাে। স্যার, আপদন েযান দবমানবন্দতর নামতেন
খকন? খকনই বা অ্ যাে আদরোতস এতেন? আর এতসই জদড়তে পড়তেন
আমাতদর ঘটনাে। সবতিতে বড় কথা হতো, খদ া যাতে, আপদন এ ানকার
খেেতরর পদরদস্থদের অ্তনক দকছুই জাতনন। খিাটা দবষে দক কাকোেীে, না এর
খকান বযা যা আতছ?’
আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘হ্ািঁ, আদম এই কথাই বেতে যাদেোম।’
এইটুকু বতে একটু থামে আহমদ মুসা। একটা িািীযি োর খিাত -মুত ।
বেে, ধীর কতে, ‘ড. আজদা আতেশা, আদম আপনার আহ্বাতনই এ াতন এতসদছ।
আপনার...।’
আহমদ মুসার কথার মাঝ াতনই ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরী বেে,
‘আজদার আহ্বাতন!’
অ্ে সবার খিাত -মুত ও দবস্মে।
দবস্মতে ‘হািঁ’ হতে খিে আজদার মু । বেে খস, ‘স্যার, আমার আহ্বাতন
আপদন এতসতছন! দকু  িেকাে সন্ধযার আতি খো আদম আপনাতক দিনোম না!
আর খকান আহ্বানই খো আদম কাউতক জানাইদন!’
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আহমদ মুসা হাসে। জযাতকতটর পতকট খথতক োিঁজ করা কািজ ড.
আজদার দদতক বাদড়তে ধরে।
দবস্মেেরা দৃদষ্টতে ড. আজদা হাে বাদড়তে কািজদট দনে। ুেে
কািতজর োিঁজ। শুরু করে পড়া।
কতেক োইন পতড়ই খিা েুেে ড. আজদা আহমদ মুসার দদতক। বেে,
‘স্যার, আমার ওতেবসাইতট খদো আমার একটা আপীে এটা। আমার
ওতেবসাইতট খপতেতছন?’
‘আদম ওতেবসাইট খদদ দন। আমার এক শুোকাঙ্ক্ষী মদহো আমার স্ত্রীর
মাধযতম এ খমতসজদট আমার কাতছ পাোন দবষেদটতক আদম গুরুত্বপূিি মতন করব
এই খেতব। সদেযই দবষেদট আমার কাতছ গুরুত্বপূিি মতন হতেতছ।’ বেে আহমদ
মুসা।
মু দনিু কতরদছে ড. আজদা আতেশা। আহমদ মুসার কথা খশষ হতে
মু েুেে খস। োর দু’খিা অ্শ্রুতে েরা। বেে, ‘আিাহর হাজার খশাকর।
অ্সীম দোেু দেদন। আদম মতন করদছ, আমার আপীে দেদন সবতিতে উপযুে
হাতে খপ িঁদছতেতছন। আেহামদুদেিাহ।’
বতে ড. আজদা োকাে ফুদপর দদতক। বেে, ‘ফুপু, আিাহ আতছন।
দেদন কে কাতছ আতছন, কে দ্রুে দেদন মানুতষর আপীে শুতনন, এই আপীতের
সাফেযই োর প্রমাি।’
বতে হাতের কািজদট েুতে দদে ফুপুর হাতে। বেে, ‘এই আতবদন আদম
আমার ওতেবসাইতট দদতেদছোম এই দবশ্বাতস খয, আিাহ আমার এই আপীে
খদ তবন এবিং এই আপীে দেদন োর মতনানীে কাউতক খদতবন যাতে দেদন
আমাতদর সাহাযয করতে পাতরন।’
ড. আজদার ফুপু োেো কামাে আজদার খদো খমতসজদট পড়ে এবিং
খমতসজদট খস োর স্বামী কামাে বারদকর হাতে দদে। কামাে বারদক এবিং ড.
সাহাব নুরী দু’জতনই এতক এতক খমতসজদট পড়ে।
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ড. সাহাব নুরী খমতসজদট পড়া খশষ কতর মু েুতে সবার দদতক একবার
োদকতে বেে, ‘খযমন অ্দ্ভুে খমতসজদট পাোতনা, খেমদন অ্দ্ভুে খমতসজ খপতে
জনাব আবু আহমদ আব্দুিাহর িতে আসা।’
‘খিাটা ঘটনা অ্দবশ্বাস্য মতন হতে পাতর। েতব িাতেতবর প্রদে দবশ্বাস
ঈমাতনর অ্ঙ্গ এবিং িাতেতবর প্রদে দবশ্বাতসর খিতে এটা খছাট দবষে। সুেরািং আবু
আহমদ বোর পর ঘটনার মতধয অ্দবশ্বাস বা দবস্মতের দকছু খনই। আর একদট
কথা, রূপকথার মে বন্দী রাজকুমারীর আহ্বাতন হাদে-খঘাড়া, খোক-েকর ছাড়া
রাজকুমার আবু আহমতদর এই আিমন আমার কাতছ দবস্মেকর মতন হতো আদম
আতির অ্বস্থাে থাকতে, দকু  আবু আহমতদর খয খি কস পদরিে ইতোমতধযই
খপতেদছ, োতে দবস্মে বা অ্দবশ্বাতসর খকান অ্বকাশ খনই।’
একটু থামে োেো কামাে। িিীর হতে উেে োর মু । বেে, ‘খবটা
আবু আহমদ আব্দুিাহ, খোমার কাতছ আমার দজোসা, আমার েে করতছ,
আজদাতক সাহাযয করার জতে এ াতন আসার আতি খোমার খয ইো, খয দসোন্ত
দছে, িে সন্ধযা খথতক আজ পযিন্ত খয েোবহ ঘটনা ঘটে, োতে খোমার খসই
ইো বা দসোন্ত দেক আতছ দকনা? দবপদ সেতকি আমাতদরও সুস্পষ্ট ধারিা দছে
না, দকু  েোবহ সব ঘটনা খদত বুঝতে পারদছ, দবপদটা ুবই বড়, এতদর
খমাকাদবো দবপজ্জনক হতব। খবটা আবু আহমদ, েুদম দক োবছ এ বযাপাতর?
আমরা দক দবপদ খথতক উোর পাব?’
িিীর হতে উেে আহমদ মুসার মু । বেে, ‘দবপদ খথতক ড. আজদা ও
আদরোতসর মানুষ উোর পাতব দকনা, এটা আিাহ বেতে পাতরন। এ াতন আসার
আতিই দবপতদর েোবহো সেতকি আমার উপেদি দছে। আদম খজতন বুতঝই
এতসদছ এবিং আিাহ সহাে হতে দবপতদর মূতোতেদ ঘটার পরই আদম যাব।’
‘আেহামদুদেিাহ!’ ড. আজদারা সবাই সমস্বতর বতে উেে।
‘স্যদর জনাব আবু আহমদ, আজদার খমতসতজ খো দবপতদর পদরিে ও
েোবহো সেতকি খকান কথা খনই। এ াতন আসার আতি োহতে দবপতদর
েোবহো উপেদি আপনার দকোতব হতেদছে?’ বেে ড. সাহাব নুরী।
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‘িে কতেক বছর আতি আমাতক আতমিদনোে আসতে হতেদছে আতরকটা
কাতজ। খস সমে আতমিদনোে দবপজ্জনক একটা গ্রুতপর সন্ধান খপতেদছোম। আদম
অ্তনকটাই দনদশ্চে, খস গ্রুপদটই আদরোস-আরারাে অ্ঞ্চতের বেিমান
ঘটনাপ্রবাতহর সাতথ জদড়ে।’ আহমদ মুসা বেে।
আতমিদনোর নাম শুতন সবাই খযন নতড়িতড় বসে। োতদর খিাত
দুেিাবনার দিহ্ন। কথা বেে কামাে বারদক। বেে খস, ‘এ দবষেটার সাতথ
আতমিদনো জদড়ে? রাজনীদেরও দক খযাি আতছ দবষেটার সাতথ?’
‘এর খকান সদেক জবাব আমার কাতছ খনই। আরও জানতে হতব।’ বেে
আহমদ মুসা।
‘অ্বশ্যই। যাই খহাক, েে দকু  আমাতদর খবতড় খিে। আিাহ আমাতদর
সাহাযয করুন।’ বেে ড. সাহাব নুরী।
ড. সাহাব নুরী থামতেও সিংতি সিংতি খকউ কথা বেে না। সবাই খযন
োবতছ।
দকছুযি নীরবো।
নীরবো োঙে ড. আজদা। বেে আহমদ মুসাতক েযয কতর, ‘স্যার,
আমরা খো মামো কতর এোম। সরকারও একটা মামো সাজাতব। এ ন দক
ঘটতব? আমাতদর দক করিীে?’
‘ধেবাদ ড. আজদা, এ দবষেগুতো দনতে আমাতদর োবা দরকার এ ন।
এ ন সবতিতে খবদশ প্রতোজন আপনাতদর দনরাপত্তা। ওরা পরাজে খমতন খনেদন।
প্রথম আিমতি বযথিোর পরপরই দিেীে আিমি কতরতছ। দিেীে বযথিোর পর
অ্বশ্যই োরা যযাপা কুকুতরর মে হতেতছ। আিমতির খয খকান সুতযাি োরা
কাতজ োিাতব, রাে বা দদন য নই খহাক।’ আহমদ মুসা বেে।
েে-উতিতি খছতে খিে ড. আজদাতদর মু । কামাে বারদক বেে,
‘আপনার কথা দেক। দকু  এ ন দক করিীে? আমরা দক পুদেশ প্রতটকশন িাইব?’
‘ো িাওো যাে, এটাই সবতিতে সহজ পথ। দকু  কেটা ফেপ্রসূ হতব,
খসটাই প্রশ্ন। ইজদডর প্রতদতশর পুদেশ প্রধান াদিকান াদিপতক খযমনটা খদ া
খিে, ো আশাবযাঞ্জক নে। িে সন্ধযাে াদিকাতনর খডপুদট রদশদ দারািতকও
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প্রথতম খহাোইে খদ া খিতছ। পতর অ্তনকটা বাধয হতেই দেদন আমাতদর
সহতযাদিো কতরতছন। এ ানকার পুদেশ খেশতনর খমাস্তফা ওকাোনতক
পদরষ্কার খবাঝা যােদন। আমার মতন হে, ইজদডর অ্ঞ্চতের পুদেশ মাদতকর
েোবহ দবস্তার দনতে ুব উতত্তদজে অ্বস্থাে আতছ। মাদতকর সাতথ যাতক দকিংবা খয
পদরবারতকই যুে খদ তছ, োতদর দবরুতে োরা ড়িহস্ত হতে। ড. আজদার
পদরবার সেতকিও োরা ারাপ ধারিা দনতে বতস আতছ। সুেরািং পুদেতশর
আন্তদরক খকা-অ্পাতরশন কেটা পাওো যাতব, দেক বো যাতব না।’
‘োহতে?’ প্রশ্ন ড. আজদার। োর মুত এক অ্সহাে োব।
‘‘েযান’ শহতর আমাতদর একটা বাদড় আতছ, ‘কারস’ শহতরও আতরকটা
বাদড় আতছ। আজদা মাতক আমরা খস াতন পাদেতে খদব, না োতক োর বাবা-মা’র
কাতছ মতকাতে পাদেতে খদব? িেকাে োর বাবা-মা খটদেতফান কতরদছে। ওরা
আসতছন। োরা িাতে, ড. আজদা মতকাতে োতদর সাতথ যাক। ওরা এতে আো
সাোহ উদেতনর বযাপাতর আপীে করার খয দসোন্ত হতেতছ, ো িূড়ান্ত হতব।’ বেে
ড. আজদার ফুপু োেো কামাে।
োেো কামাতের কথা খশষ হতেই ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরী
বেে, ‘আমার সাতথও দকছুু্যি আতি আপা-দুোোইতের কথা হতেতছ। আো
সাোহ উদেতনর এ দুঘিটনার পর দবতশষ কতর িে সন্ধযা ও আজ রাতের ঘটনা
খশানার পর ওরা বেতছন আজদাতক অ্দবেতম্ব মতকা পাদেতে দদতে, অ্থবা মতকা
খযতে না িাইতে োতক জামিাদন পাদেতে দদতে।’
‘এসব আপনাতদর বযাপার, আপনারা দসোন্ত খনতবন। েতব দনরাপত্তার
বযাপাতর দিন্তা এই মুহূেি খথতকই করা দরকার।’ বেে আহমদ মুসা।
‘আদম মতকা দকিংবা জামিাদন খকাথাও যাব না। আর পুদেশ খকতসর জতে
খয খকান সমে আমার প্রতোজন হতব। আদম আমাতদর ইজদডর এোকার বাইতর
খযতে পারতবা না।’ ড. আজদা বেে।
‘োহতে খো অ্ে সব দিন্তা কতর োে খনই। দনরাপত্তা-বযবস্থা দনতেই
োবতে হতব এ ন।’ বেে কামাে বারদক।
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‘খবটা আবু আহমদ, আদম একটা অ্নুতরাধ করব?’ ড. আজদার ফুপু
োেো কামাে বেে।
‘অ্নুতরাধ নে, বেুন।’ আহমদ মুসা বেে।
‘আমাতদর আজদাতক এ াতন থাকতেই হতে। বাদড় পাহারার জতে
পুদেশতক আমরা হাোর করব। দকু  বাছা, খোমাতকও থাকতে হতব এ বাদড়তে।
োছাড়া েুদম আজদার খমহমানও। আদম দসোন্ত দনতেদছ, যেদদন সিংকট দূর না
হে, েেদদন আজদার সাতথ আদম এ াতন থাকব।’ বেে োেো কামাে।
আকাতশর িািঁদ খযন হাতে খপে ড. আজদা। দুিঃত র মতধয োর মু টা
আনতন্দ উজ্জ্বে হতে উেে। বেে, ‘ফুপু আম্মা আমার কথাই বতেতছন। দপ্লজ,
আপদন হ্ািঁ বেুন। আর আদরোস-আরারাে অ্ঞ্চতে য ন আপদন থাকতছন, ে ন
এ াতন থাকাই সব দদক দদতে োতো হতব।’ আহমদ মুসার উতেতশ্য হােতজাড়
কতর বেে ড. আজদা।
‘ধেবাদ, এ অ্ঞ্চতে খকাথাও আমাতক থাকতে হতব আর খস থাকাটা
এ াতন হতে আমার আপদত্ত খনই। আর ফুপুদজ দেকই বতেতছন, পুদেশতক হাোর
করা খযতে পাতর। সিংদিষ্ট পুদেশরাও এতে দকছু উপকৃে হে। ওতদর সাদেিস
োতো পাওো যাে এবিং ওতদর দকছু দনেন্ত্রিও। এটা ইদমদডতেটদে করা দরকার।
দর াস্ত দনতে খিতে থানা ইনিাজি ওপর খথতক খম দ ক অ্নুমদে দনতে এ দন এটা
কতর দদতে পাতর।’
‘আদমই যাদে।’ বতে ড. সাহাব নুরী উতে দিতে একতদ তড় একদশট
কািজ ও কেম দনতে এে। কািজ ও কেম ড. আজদাতক দদতে বেে, ‘দনজ
হাতেই েুদম দর াস্তটা দেত দাও।’
ড. আজদা দর াস্ত দেত ড. সাহাব নুরীর হাতে দদতে বেে, ‘মামা, দকছু
পেসা ওতদর এযাডোন্স করতে হে।’
‘খস েুদম খেব না মা। যা দরকার আদম কতর আসব।’
বতে দর াস্ত দনতে খবদরতে খিে ড. সাহাব নুরী।
ড. সাহাব নুরী খবদরতে খিতে ড. আজদার ফুপা েুরক দবতশষ কতর এ
অ্ঞ্চতের পুদেতশর অ্বস্থা দনতে কথা েুেে।
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এ দনতে দকছুযি কথা িেে।
এই কথার মতধযই পদরিাদরকা এে িা দনতে।
িা াওো িেতছ। এই সমে বাদড়র খকোরতটকার খোকদট অ্নুমদে দনতে
োউতঞ্জ প্রতবশ করে। দরজা খপদরতে কদরতডাতরর মুত দািঁদড়তে ড. আজদাতক
েযয কতর বেে, ‘খছাট মযাডাম, ইজদডর খহাম সাদেিতসর িাদড় এতসতছ। দকছু
প্রতোজন আতছ? বেতবন দকছু?’
‘হ্ািঁ আিংকে, ওতদর দািঁড়াতে বেুন। আদম আসদছ।’
িতে খিে খকোরতটকার।
ড. আজদা উেতে যাদেে।
‘খহাম সাদেিস দক দনেদমে আতস?’ দজতেস করে ড. আজদাতক।
ড. আজদা আবার বতস পড়ে। বেে, ‘স্যার, দনেদমেই বো যাে
আতস।’
‘খকান দবতশষ খকাোনী, না খয খকান খকাোনী?’ আহমদ মুসা বেে।
‘অ্তনক খকাোনী আতছ, দকু  ইজদডর খকাোনীর দজদনস দনতে থাদক।’
বেে আজদা।
‘খহাম সাদেিস খো ুব সকাতে আতস।’ ঘদড়র দদতক োদকতে বেে
আহমদ মুসা।
‘দজ্ব, এর খিতে সকাতে আতস। আজ এক ঘণ্টার মে খেইট কতরতছ।’ ড.
আজদা বেে।
ভ্রুকুদঞ্চে হতো আহমদ মুসার।
োবনার একটা দঝদেক খ তে খিে আহমদ মুসার মুত । বেে, ‘ড.
আজদা, আপদন বসুন। আদম িাদড়র দদতক একটু যাই, োরপর আপদন যাতবন।’
খক েুহতের দিহ্ন ফুতট উেে ড. আজদার খিাত -মুত । পরপরই
দুেিাবনার একটা কাতো ছাো নামে খস াতন। প্রশ্ন খজতি উেে োর খিাত । দকু 
প্রশ্ন না কতর বেে, ‘দেক আতছ স্যার, আদম বসদছ।’
আহমদ মুসা উতে খিে।
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ঘর খথতক খবদরতে খদ ে, খহাম সাদেিতসর িাদড়টা বারান্দার দেক
মাঝ াতন এতস দািঁদড়তেতছ। দবদস্মে হতো খস এই খদত খয, িাদড়টা োর মু
ইতোমতধয ঘুদরতেও দনতেতছ। খফরার জতে খস প্রস্তুে।
খহাম সাদেিতসর িাদড়গুতো খকানটা খপছন দরজা আবার খকানটা পাতশর
দরজা দদতে সাপ্লাই খদে। দকু  িাদড়র খকান দরজাই খ াো খনই। ড্রাইোর োর
ড্রাইদেিং সীতট। আর ‘ইজদডর খহাম সাদেিস খকাোনী দেদমতটড’-এর ইউদনফমি
পরা একজন খোক হাতে দরদসট ও কেম দনতে দািঁদড়তে আতছ। োর মু শুকতনা
ও খিা দু’দটতে েতের ছাো খদ তে খপে খস।
আহমদ মুসার মতনর অ্স্পষ্ট আশিংকাটা এবার বাস্তব রূপ দনতে োর
সামতন এতস দািঁড়াে।
আহমদ মুসা োর জযাতকতটর বড় পতকট দু’দটতে হাে পুতর িাদড়
বারান্দাে নামে। বেে খকাোনীর খোকদটতক েযয কতর, ‘খছাট মযাডাম অ্সুস্থ
খবাধ করতছন। আদমই সাপ্লাই খনব, েুদম দবকুট ছাড়া খবকারী আইতটতমর...।’
আহমদ মুসা কথা খশষ করতে পারতো না। হোৎ উিঁিু িাদড়র ওপতরর
অ্তধিকটা ঘষিতির মে একটা ধােব শব্দ েুতে খিাত র পেতক দনতি খনতম খিে।
উন্মুে হতে যাওো পতথ খদ া খিে িাদািাদদ কতর দািঁড়াতনা অ্তনকজন
মানুষ। সবার হাতে খেনিান। সামতন যারা দািঁড়াতনা, টাতিিট েতযয উতে আসতছ
োতদর হাতের খেনিান।
ঘষিতির ধােব শব্দ আহমদ মুসার সপ্ত ইদন্দ্রেতক সেকি কতর দদতেদছে।
খবদরতে এতসদছে োর ডান হাে খিাত র পেতক। োর েজি নীটা আতি খথতকই
োর এম-১০-এর দেিার স্পশি কতরদছে।
িাদড়র খপছতনর স্লাইদডিং খডারটা দকছুটা নামতেই আহমদ মুসার খিা
িাদড়র খেেরটাে খপ িঁতছ দিতেদছে। আর োর েজিনীটা হুকুম খপতেদছে সিংতি
সিংতিই।
স্লাইদডিং খনতম যাবার আতিই আহমদ মুসার এম-১০ গুদেবৃদষ্ট শুরু
কতরদছে।
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িাদড়র খেেতর খেনিানধারীরা িাদড়র খপছতনর দরজার ঘুেঘুদে দদতে
দনরস্ত্র এবিং খহাম সাদেিস আইতটতমর অ্ডিার দানরে আহমদ মুসাতক আতিই
খদত দছে। দকু  দনরস্ত্র ও অ্প্রস্তুে এই খোকদটর কাছ খথতক আিমি হতে পাতর,
ো োরা কল্পনা কতরদন। োরা মতন কতরদছে, দনরস্ত্র এই কমিিারী বা আত্মীে
খোকদটতক ধতর োর সাহাতযয ড. আজদাতক ুিঁতজ খবর কতর োতক খশষ করার
কাজটা আতি সমাধা করতব। আর যদদ বািঁধা আতস, োহতে খস খকন, কাউতকই
ছাড়তব না। রতের নদী বইতে দদতে হতেও োরা বারজন আজ দু’বাতরর বযথি
দমশন সমাপ্ত কতরই দফরতব।
দকু  দবনা খমতঘ বজ্রপাতের মে োরা আহমদ মুসার এম-১০-এর
অ্সহাে দশকার হতো। যাতদর হাতে খেনিান উদযে দছে, োরা দকছুটা ওপতর
উোর সাতথ সাতথ গুদের ঝািঁতকর গ্রাতস পদরিে হতো। োতদর খপছতন দািঁড়াতনা
অ্েরা খেনিান োক করারও সুতযাি খপে না।
বাতরাজতনর োতশ স্তুপীকৃে হতে পড়ে িাদড়র খেেরটা।
ড্রাইোর িাদড় খথতক খনতম পাোদেে।
েতে কেনরে খকাোনীর খসেসমযান খোকটা শুকতনা কতে দিৎকার
কতর বেে, ‘স্যার একজন পাোতে।’
আহমদ মুসা োকাে খসদদতক। খদ ে, িাদড়র ড্রাইদেিং খডাতরর দনতি
একটা খেনিান পতড় আতছ। সন্ত্রাসীদট ে ন খদ িঁতড় িাদড়র সামতন পতনর-দবশ
িতজর মে িতে খিতছ। আহমদ মুসা োর পাতের দদতক েযয কতর এক পশো
গুদে করে। আহমদ মুসা িাদেে োতক জীদবে ধরতে। দকু  োিয ারাপ,
খোকদট ঐ াতন রাস্তার বািঁক ঘুরতে দিতে পাতের সাতথ পা বাদড় াওোে পতড়
খিে। খয গুদে োর পাতে োিার কথা ো দিতে একদম োিে োর বুতক।
অ্েতদর মে খসও প্রািহীন োশ হতে খিে।
ড. আজদারা ে ন খকউ আহমদ মুসার খপছতন, খকউ পাতশ এতস
দািঁড়াে।
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ড. আজদা এতস আহমদ মুসার ডান পাশ খঘিঁতষ দািঁদড়তেতছ। কািঁপতছ খস।
োতদর সকতের দৃদষ্ট ে নও রাস্তার ওপর গুদেদবে হতে পতড় যাওো খোকদটর
দদতক। িাদড়র খেেতর খিা োতদর যােদন।
খপছতন দািঁড়াতনা োেো কামােই প্রথম খদ তে খপে েোবহ দৃশ্যটা।
বেে দিৎকার কতর, ‘আজদা িাদড়র খেেতর খদ ।’
িাদড়র খেেতর একবার োদকতেই দিৎকার কতর উতে ড. আজদা আহমদ
মুসাতক আিঁকতড় ধরে।
‘খবান আজদা আতেশা, যুেতযতত্র েীে হবার খকান সুতযাি খনই।’
দনতদিশসূিক িিীর কে আহমদ মুসার।
আহমদ মুসাতক খছতড় দদতে ড. আজদা মু েুতে োকাে আহমদ মুসার
দদতক। মু দট উজ্জ্বে হতে উেে োর। দবস্মেকর এই মানুষদট োতক খবান
খডতকতছন। ক ন মহীরূহ রূপ এই মানুষদটতক খস জদড়তে ধতরদছে, খস বুঝতেই
পাতরদন। মতনাদবোনীও দক এই খোকদট! দেক প্রতোজন মুহূতেিই দেদন োতক
খবান সতম্বাধন কতরতছন। অ্সীম শ্রো ও েদেতে নুতে এে ড. আজদার মাথা।
িে ১২ ঘন্টারও কম সমতে এই মহান খোকদট োতক দেনবার মৃেযু র হাে খথতক
বািঁদিতেতছন। খস খো খহাম সাদেিতসর কাতছ আসার জতে উতেই দছে। এতে খো
োতকই এ ন োশ হতে পতড় থাকতে হতো!
‘ড. আজদা আতেশা, োড়াোদড় থানাে বর দদন। ড. সাহাব নুরী দনশ্চে
এ নও থানাে আতছন। পুদেশ দনতে আসতে বেুন োতক।’ বেে আহমদ মুসা
ড. আজদাতক।
‘দজ্ব োইো, আদম যাদে, এ দন থানাে বর দদদে।’ অ্তনকটা খরাবতটর
মে কথা বেে ড. আজদা। ঘটনার েোবহো োতক খয আেন্ন কতর খফতেদছে,
খস খঘার এ নও োর কাতটদন।
ড. আজদার ফুপা কামাে বারদক ও ফুপু োেো কামােও অ্তনকটা
দনবিাক। দক কতর দক ঘটে, ো দজতেস করার োষাও োরা খযন েুতে খিতছ। শুধু
এটুকুই বুঝতছ, খহাম সাদেিতসর ছদ্মতবতশ সন্ত্রাসীরা এতসদছে। আেিংতক োরা
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দশউতর উেতছ এই খেতব খয, খহাম সাদেিতসর কাতছ আসার জতে আজদা খো
উতেই দািঁদড়তেদছে, আসতে খো খস-ই োশ হতে খযে।
আহমদ মুসা হাতের দরেেোরদট পতকতট খরত ডাকে েতে কাে হতে
দািঁদড়তে থাকা খকাোনীর খসেসমযান খছতেদটতক।
খছতেদট কািঁপতে কািঁপতে এতস আহমদ মুসার কাতছ দািঁড়াে।
‘সন্ত্রাসীরা খোমাতক এবিং খোমার িাদড় খকাথাে খপে?’ দজতেস করে
আহমদ মুসা খছতেদটতক।
খছতেদট খকিঁতদ খফেে। বেে, ‘আমরা এদদতক আসদছোম। ‘এদেকে’
খি রাস্তার িদসিংতে এরা িাদড় থামাে এবিং বতে, আমরা খবদশ পদরমাতি খবকারীর
দজদনস দকনব। আমাতদর সাতথ িে। বতে আমাতদর আরাস নদীর েীতর পাহাতড়র
আড়াতে এক দনজিন স্থাতন দনতে যাে। আমাতদর ড্রাইোরতক ওরা খমতর খফতে
এবিং বতে, োতদর কথামে কাজ না করতে আমাতকও খমতর খফেতব। আমাতদর
িাদড় খথতক সব মাে নাদমতে ওরা বারজন অ্স্ত্রশস্ত্র দনতে িাদড়তে উতে বতস।
ওতদর অ্ে একজন িাদড় িাদেতে এ াতন দনতে আতস।’
‘ওতদর দনতজতদর মতধয খকান কথা বেতে শুতনছ দকিংবা ওরা খটদেতফাতন
কারও সাতথ কথা বতেতছ দকনা?’ দজতেস করে আহমদ মুসা।
‘স্যার, ওতদর কারও হাতে খমাবাইে খদদ দন। আদম ড্রাইোতরর পাতশ
বতসদছোম। খস খকান কথা বতেদন।’ বেে খছতেদট।
‘দেক আতছ, েে খনই। পুদেশ দজতেস করতে সেয যা োই বেতব।’
আহমদ মুসা বেে।
খটদেতফান কতর খেের খথতক আজদা এে। বেে, ‘স্যার, পুদেশ
রওোনা দদতেতছ। মামারও কাজ হতে খিতছ। দেদনও আসতছন।’
‘োই বোর পর আবার ‘স্যার’ খকন?’ বেে আহমদ মুসা আজদাতক।
োর মুত হাদস।
‘অ্েযাস হতে খিতছ খো। আর বেব না। দকু  ‘খবান’ বোর পর ‘আপদন’
সতম্বাধন করতছন খকন? এসবও োহতে িেতব না। ড. আজদা নে, শুধু আজদা
আতেশা আদম।’
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‘দেক আতছ।’ বেে আহমদ মুসা।
‘ড. বারতজনতজা শুনতে ুব ুদশ হতব। খস আপনার দারুি েে হতে
খিতছ। সকাে খথতক এ পযিন্ত দু’বার খটদেতফান কতরতছ। আদম মামা, ফুপাফুদপতদর পদরবেিতনর কাদহনী োতক বতেদছ। খস দারুি ুদশ হতেতছ। খস িাতে,
োর পদরবাতরর সাতথ আপনাতক পদরিে কদরতে দদতে। ও াতন নাদক আপদন
আরও োতো করতে পারতবন।’ বেে ড. আজদা।
আহমদ মুসা দকছু বেতে যাদেে। পুদেতশর িাদড় আসতে খদত খথতম
খিে আহমদ মুসা।
পুদেতশর দু’দট িাদড়। োতদর মতধয একটা ড. সাহাব নুরীর িাদড়।
পুদেতশর িাদড় দু’দট িাদড় বারান্দা খথতক খবদরতে রাস্তাদট খয াতন
বািাতনর দদতক টানি দনতেতছ, খস াতন একদট োশ পতড়দছে, োর খপছতন এতস
দািঁড়াে।
থানার ইনিাজি অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোন োফ দদতে িাদড় খথতক খনতম
োশটা োতো কতর খদ ে। োরপর িারদদকটার ওপর খিা পড়তেই ‘সাোম’
দদতে খহাম সাদেিতসর িাদড়র দদতক এতিাতো।
িাদড়র খপছতন আহমদ মুসাসহ সকতেই দািঁদড়তেদছে।
পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোন আহমদ মুসার সামতন এতস বেে,
‘এ াতনই খো োশগুতো?’
‘দজ্ব হ্ািঁ, িাদড়র খেেতর।’ আহমদ মুসা বেে।
িাদড়র খপছন খঘিঁতষ দািঁদড়তে খেেরটা খস একবার িেীর দৃদষ্টতে
পযিতবযি করে। োরপর মু ঘুদরতে আহমদ মুসাতক বেে, ‘অ্দেনন্দন
আপনাতক। সন্ত্রাসীতদর আপদন িাদড় খথতক নামতেই খদনদন। বুঝতে পারদছ, ওরা
খহাম সাদেিতসর ছদ্মতবতশ এতসদছে। িাদড়তে খহাম সাদেিতসর পতিযর বদতে দছে
ওরা ১২ জন সন্ত্রাসী। ওরা খেতবদছে, বাদড়তে খযতহেু খমহমান ছাড়া বাদড়র
দাদেত্বশীে আর খকউ খনই, োই ড. আজদাই অ্ডিার দনতে আসতব। আর োতক
ুন কতর োরা পাদেতে যাতব। যদদ আজদা না আতস োহতে বাদড়তে ঢুতক োতক
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ুিঁতজ খবর কতর ুন করার মে জনশদে দনতে োরা এতসদছে। দকু  োরা িাদড়
খথতক খবর হতেই পাতরদন। দক ঘতটদছে বেুন খো।’
আহমদ মুসা খিাটা কাদহনীটা সিংতযতপ বেে।
পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোন কাদহনী খশানার পর োর খিা -মুত র
ওপর দদতে দবস্মে ও খক েুহতের খঢউ খ তে খিে। ফুতট উেে োর খিাত আহমদ
মুসার প্রদে একটা সমীহ দৃদষ্ট। বেে, ‘আপদন ড. আজদাতক বািঁধা দদতেন খকন?
আপনার মতন খহাম সাদেিস সেতকি সতন্দহ হতো খকন?’
‘দবষেটা ুব সাধারি দছে। খয বাদড়তে রাতে এে গুদে-খিাো হতো, খয
বাদড়তে পুদেতশর এে আনাতিানা, যা আতশপাতশর খোতকরা সবাই জানতে
খপতরদছে, খস বাদড়তে সকাতে খহাম সাদেিতসর িাদড় আসার দবষেটা আমার কাতছ
স্বাোদবক মতন হেদন। দিেীেে, িাদড়টা দনদদিষ্ট সমতের এক ঘণ্টা পতর আসাটা
আমার কাতছ সতন্দহজনক মতন হতেতছ। কারি, খহাম সাদেিতসর রুট দশদডউে,
টাইম দশদডউে থাতক, খসটা খব্রক কতর না। হে দেক সমতে আসতব, না হতে
আতসই না। কােমাররাও এটা জাতন। েৃেীেে, দিেীে আিমতির প্রকৃদে খদত
আমার আশিংকা হতেদছে, শত্রুতদর েৃেীে আিমিও এ পয গুদছতে উোর
আতিই ঘটতে পাতর। রাতের ঘটনার পর পুদেশ ও অ্োে ঝদক্ক ঝাতমো
সামোতে এ পতযর সকাে হতে দিতেদছে। সুেরািং এ পতযর সকােটা কাটতব
অ্তনকটা দনদশ্চন্ত ও দশদথেোতব। এই অ্বস্থা শত্রুপতযর েৃেীে আিমতির জতে
ুব অ্নুকূে হতে পাতর। এ আশিংকা মতন থাকাে খহাম সাদেিতসর িাদড়তক
সতন্দতহর খিাত খদ া স্বাোদবক দছে।’ বেে আহমদ মুসা।
পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোতনর খিাত -মুত দবস্মে। বেে, ‘দম.
আবু আহমদ আবদুিাহ, দনশ্চে আপদন খকান খিাতেন্দা সাদেিতসর খোক। পদরিে
আপদন খিাপন করতছন। অ্থবা আপদন দনশ্চে আর এক শােিক খহামস। শােিক
খহামতসর মেই আপনার দবতবিনা-দবতিষতি খকান ুিঁে খনই। ধেবাদ
আপনাতক। দকু  দম. আবু আহমদ আবদুিাহ, আপদন দেমরুতের িাতক দঢে
দদতেতছন। োতো দছে এতদর না ঘািঁটাতনা। এতদর শদে সেতকি আমার খকান
আন্দাজ খনই, আপদনও পারতবন না।’
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‘কারা এরা?’ বেে আহমদ মুসা।
‘আদম জাদন না। এরা বহুরূপী। এতদর আসে রূপ সেতকি আমার খকান
ধারিা খনই। এরা অ্পরাধী সিংিেন নে। বরিং এরা পুদেশতক অ্পরাধ দমতন
সাহাযয করতছ। োতদর সাহাতযযই এই অ্ঞ্চতের ড্রাি-খনটওোকিতক খেতঙ খফো
খিতছ। বহু অ্পরাধী ধরা পতড়তছ। োতদর সাহাতযয বাদকতদরও আমরা ধতর
খফেব। শুধু ড্রাি-বযবসাে নে, িুদর, ডাকাদে, ুন সব অ্পরাধ দমতনর খযতত্রই
োরা সাহাযয করতছ। এতদর সাতথ বারজাদন পদরবাতরর এই সিংঘােতক আমরা
দুিঃ জনক মতন করদছ। ড. আজদার োই আো সাোহ উদেন বারজাদন অ্পরাধ
কতরই খজতে খিতছ। ড. আজদার খকান অ্পরাধ আমরা পাইদন। দকু  োর সাতথ
ওতদর সিংঘাে বািঁধে খকন? ওরা খকন ড. আজদাতক মারতে িাে, এ প্রতশ্নরও
আমাতদর কাতছ খকান জবাব খনই। জাদন না, েদন্ত কেদূর দক করতে পারতব!’
ড. আজদা, ড. সাহাব নুরী, কামাে বারদক ও োর স্ত্রী োেো কামাে
খিাগ্রাতস দিেদছে আহমদ মুসা ও পুদেশ অ্দফসাতরর মতধযকার কথাগুতো।
‘ওরা পুদেশতক এই সাহাযয করতছ খকন?’ আহমদ মুসা বেে।
‘পুদেশতক সহতযাদিো করা খো সব নািদরতকর দাদেত্ব।’ বেে পুদেশ
অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোন।
‘ওতদর বহুরূপী বেতেন খকন?’ দজোসা আহমদ মুসার।
‘এই কারতি খয, এই সাহাতযযর কাজটা োরা নানা নাতম কতর। েতব
োরা খয সবাই দমতে এক, খসটা আমরা বুদঝ। োহতে খকন বহু নাম, এক নাম
নে, খসটা আমরা জাদন না। অ্বশ্য এ দনতে আমাতদর মাথা বযথা খনই। সাহাযয
করতছ, এটাই আমাতদর কাতছ বড় কথা, নাম নে।’
‘আো অ্দফসার, এই এোকাে নেুন বসদে এবিং পুরােনরা উতেদ
হওো, এ সেতকি দকছু জাতনন?’ দজোসা আহমদ মুসার।
‘উতেতদর ঘটনা আমাতদর সামতন আতসদন। জদম-জমা, বাদড়-ঘর দবদি
কতর অ্েত্র িতে যাবার ঘটনা আতছ। এ ধরতনর অ্েযন্তরীি মাইতগ্রশন খো
স্বাোদবক বযাপার। নেুন বসদে বেতে যা ঘটতছ, খসটাও স্বাোদবক। খদতশর
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অ্োে অ্ঞ্চে খথতক অ্তনক মানুষ জদম-জমা দকতন এ াতন বসদে করতছ। এর
মতধয অ্স্বাোদবকো দকছু খনই।’
‘কারা যাতে, কারা আসতছ, এ দবষেটা আপনারা ক নও খেতব
খদত তছন?’ বেে আহমদ মুসা।
‘না, এরকম দকছু আমরা খদদ দন, আমাতদর খদ ার কথাও নে। দকু  এ
ধরতনর প্রশ্ন খকন করতছন বুঝতে পারোম না।’ বেে থানা ইনিাজি অ্দফসার
খমাস্তফা ওকাোন।
‘এমদনই বেদছোম। েতব েুরতক জাদেিে একটা সিংঘাে খো আতছই,
োই না? খযমন খদ ুন, আতমিনীেরা এ নও সমস্যা হতেই আতছ।’ বেে আহমদ
মুসা।
থানা ইনিাজি খমাস্তফা ওকাোন োকাে আহমদ মুসার দদতক। বেে, ‘দম.
আবু আহমদ আব্দুিাহ, আপদন অ্তনক জাতনন। আপদন ুবই দূরদশিী। আপদন
দেকই বতেতছন। দকু  আমরা সরকাদর িাকুতর। খবদশ জানতেও খনই, খবদশ
বেতেও খনই।’
বতেই খমাস্তফা ওকাোন নতড়িতড় উতে বেে, ‘কাজ শুরু কদর।
আমাতদর বড় স্যার াদিকান াদিপ আসতে খিতেদছতেন। খশতষ জানাতেন
আসতছন না। আতির মেই এ ঘটনাটা। েদন্ত একই রকম হতব। েতব দেদন
বতেতছন, খকস খশষ না হওো পযিন্ত আপদন ইজদডর বাইতর যাতবন না।’ থামে
খমাস্তফা ওকাোন।
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘আপনার স্যার আইতনর কথা বতেনদন।
আদম আসামী নই। োতক বেতবন, আদম োর আতদশ মানতে বাধয নই। আদম
ইজদডতে থাকতে আমার ইোতেই থাকব।’
‘দম. আবু আহমদ, এ দবষে দনতে কথা বাড়াবার দরকার খনই। এসব
বযাপার আমার ওপর খছতড় দদন।’ বেে থানা ইনিাজি খমাস্তফা ওকাোন।
কথা খশষ কতর খমাস্তফা ওকাোন খপছন দফতর সহকারীর দদতক োদকতে
বেে, ‘খোমাতদর কাজ কে দূর?
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‘স্যার, সুরেহাে খশষ হতেতছ। দনতির োশদট িাদড়তে খোো হতেতছ।
এ ন আমরা ওতদর বেবয এ াতনও দনতে পাদর। আবার ওরা থানাে মামো
খরকডি করাতে পাতরন।’ বেে খমাস্তফা ওকাোতনর সহকারী সাব-ইন্সতপক্টর।
খমাস্তফা ওকাোন োকাে আহমদ মুসার দদতক।
‘আমরা থানাে যাব মামো খরকডি করার জতে।’ বেে আহমদ মুসা।
‘দেক আতছ।’ বতে খমাস্তফা ওকাোন খহাম সাদেিতসর খসেসমযান
খছতেদটতক খডতক বেে, ‘িাদড়দটতক ওরা খকাতেতক হাইজযাক কতরতছ?’
খছতেদট কািঁপতে কািঁপতে বেে, ‘স্যার, এদেকে িদসিং খথতক ওরা
আমাতদর দকছু দজদনস দকনতব বতে দনতে যাে। আরাস নদী এোকাে একটা
পাহাতড়র আড়াতে দনতে আমাতদর ড্রাইোরতক ওরা হেযা কতর এবিং িাদড়র
দজদনসপত্র ও াতন নাদমতে খফতে। হেযার েে খদদ তে ওরা বাধয কতর আমাতক
োতদর কথামে কাজ করতে।’
খমাস্তফা ওকাোন োর সহকারী সাব-ইন্সতপক্টরতক খডতক বেে, ‘েুদম
খছতেদটতক খগ্রফোর কর। আর থানাে খটদেতফান কতর আরাস নদীর ঐ পাহাড়ী
এোকা খথতক দনহে ড্রাইোর ও িাদড়র মাোমাে উোর কতর আনতে বে।’
স্যােুট দদতে সাব-ইন্সতপক্টর খহাম সাদেিতসর খসেসমযান খছতেদটতক
দনতে একজন পুদেতশর হাতে েুতে দদতে বেে, ‘এতক িাদড়তে খোে।’ োরপর
ওেযারতেতস কথা বেতে োিে থানার সাতথ।
আহমদ মুসা ও ড. আজদা দেদর হবার জতে িেে বাদড়র খেেতর।
োতদর সাতথ ড. সাহাব নুরী এবিং কামাে বারদক ও োেো কামাে।
বাদড়র খেেতর ঢুতকই ড. আজদার ফুপা কামাে বারদক বুতক জদড়তে
ধরে আহমদ মুসাতক। বেে, ‘খবটা, দনশ্চে আিাহর খকান অ্তে দকক যমো
আতছ খোমার। েুদম আজদাতক খহাম সাদেিতস খযতে বািঁধা না দদতে খস খবতঘাতর
মারা পড়ে। আমরা েুরতকর হতেও যা জাদন না, ো েুদম জান দক কতর? আিাহ
খোমাতক দীঘিজীবী করুন খবটা।’
আহমদ মুসা কামাে বারদকতক ধেবাদ দদতে বেে, ‘আিাহর শুকদরো
আদাে করুন। দেদন খযন সব সমে আমাতদর এোতব সেকি হবার সুতযাি খদন।’
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‘দফ আমাদনিাহ। েুদম দেক বতেছ খবটা। পুদেতশর দাতরািা ওকাোনও
খদ দছ েে কতর এ সন্ত্রাসীতদর।’ বেে কামাে বারদক।
আহমদ মুসা দনিেোর োউতঞ্জ প্রতবশ কতর োর ঘতরর দদতক যাদেে।
‘োইো, আপনার ঘর ওদদতক নে। আপনার ঘতরর ‘খমরাজ’ হতেতছ।’
বেে ড. আজদা। োর খোিঁতট হাদস।
‘খমরাজ মাতন?’ বেে আহমদ মুসা।
‘খমরাজ মাতন আপনার ঘতরর দু’েোে ঊধ্বিিমন ঘতটতছ। এ ন খথতক
দু’েোে থাকতবন। আপদন কাছাকাদছ থাকতে আমরা দনদশ্চন্ত থাকব, এই
দিন্তাতেই আমরা এটা কতরদছ। িেুন, আপনার ঘর খদদ তে দদই।’ বেে ড.
আজদা। কথা না বাদড়তে দসিঁদড়র দদতক হািঁটতে োিে আহমদ মুসা।
হািঁটতে োিে ড. আজদাও।
ড. আজদার মামা ও ফুপা-ফুদপরা োউতঞ্জর খসাফাে বতস বেে, ‘আমরা
আর ওপতর উেদছ না। খোমরা দেদর হতে এস। আমরা এ াতনই বসদছ।’
দু’েোে উতে খিে আহমদ মুসা ও ড. আজদা।
খসদদতক একদৃদষ্টতে োদকতে দছে োেো কামাে, ড. আজদার ফুদপ।
বেে, ‘এই জুদড়টা যদদ জীবতনর জতে হতো, োহতে হাতে স্বিি খপোম।’
‘ওরকম দিন্তা কতর ওতদর সেকিতক খছাট কতরা না। আবু আহমদ
আব্দুিাহ খছতেটা এতকবাতরই অ্েুেনীে। সব দদক খথতকই অ্সিব সতিেন।
খদ , আজদা িাদড়র খেের রতে ডুতব থাকা োতশর স্তুপ খদত আকদস্মকোতব
েতে আেন্ন হতে পাতশ খপতে জদড়তে ধতরদছে আবু আহমদ আব্দুিাহতক।
মানুতষর মন বড় দবদিত্র। অ্তনক সমে সেতকির খযতত্র এক যুতি যা ঘতট না,
এক মুহূতেিই ো ঘতট খযতে পাতর। আবু আহমদ আব্দুিাহ খেমন দকছুর পথ বন্ধ
করার জতেই দনশ্চে খকান খদদর না কতর ‘খবান’ বতে সতম্বাধন কতরদছে
আজদাতক।’ বেে কামাে বারদক, ড. আজদার ফুপা।
‘ধেবাদ োইসাতহব, দবষেটা আদমও েযয কতরদছ। সুন্দরী খমতের
স্পশিতক নানা পদরদস্থদেতে, দবদেন্ন কারতি প্রশ্রে না খদবার খোক হেতো আতছ,
দকু  সিংতি সিংতিই োতক খবান বোর মে সেো খদ াতনার খোক আদম খদদ দন।
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খসানার মানুষ খকমন হে আদম জাদন না, দকু  খসানার মানুষ যদদ কাউতক বেতে
হে, োহতে োতকই বেতে হতব। িে পতনর-দবশ ঘণ্টার ইদেহাস এটাই বতে।’
দু’েো খথতক খনতম এতসতছ আহমদ মুসা ও ড. আজদা। ড. সাহাব নুরীর
খশষ কতেকটা কথা োতদর কাতন খিে।
‘দবশ ঘণ্টার ইদেহাস দক বেতে মামা?’ বেতে বেতে োতদর সামতন
এতস দািঁড়াে ড. আজদা। দকছুটা খপছতন দািঁদড়তে আহমদ মুসা।
‘না, দকছু না। আমরা নানা দবষে দনতে আতোিনা করদছোম। খোমরা
যাে? দিতে দক হে, আমাতদর খটদেতফান কতরা। আমরা দিন্তাে থাকব।’ বেে ড.
সাহাব নুরী।
‘হ্ািঁ মামা, আমরা যাদে। খদাো কতরা।’ বেে ড. আজদা।
‘হ্ািঁ, আসদছ আমরা। পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোন এ ন
খটদেতফান কতরদছতেন, আমরা পাহারার জতে খয পুদেশ খিতেদছোম োরা
এতসতছ। দদতন দু’জন পুদেশ পাহারাে থাকতব, রাতে িারজন। আপনারা ওতদর
প্রতোজনীে দনতদিশ দদতে োতো হে।’ বেে আহমদ মুসা।
সাোম দদতে হািঁটা শুরু করে বাইতর খবরুবার জতে।
ড. আজদাও োর দপছু দনে।
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৪
সকাে ৭টা। কুরআন পড়া খশষ কতর উতে দািঁড়াতেই ঘতর ঢুকে ড.
সাহাব নুরী। সাোম দদতেই আহমদ মুসাতক বেে, ‘দম. আবু আহমদ আব্দুিাহ,
আপদন দক একটু সমে খদতবন?’
‘এটা খো দজোসা বা সম্মদে খদোর দবষে নে! আপনাতক উদিগ্ন মতন
হতে। দক বযাপার বেুন খো?’ বেে আহমদ মুসা।
‘মধয েযান-এ আমার বন্ধু পদরবার সািংঘাদেক দবপতদ পতড়তছ। খস াতন
আমাতক এ দন খযতে হতব। আপদনও যদদ যান।’
িে রাতেই ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদার সাতথ আহমদ মুসা খেকদসদট
েযান শহতর এতসতছ। এই েযান শহতরর দব যাে দবশ্বদবদযােে েযান খেট
ইউদনোদসিদটর অ্ধযাপক ড. সাহাব নুরী।
আহমদ মুসা েযাতন এতসতছ পুদেশ খরকডি খথতক উদিওোোতদর
সেতকি খ ািঁজ খনবার জতে। এ পযিন্ত প্রদেপতযর যারা মারা পতড়তছ, সবাই
উদিওোো। সুেরািং উদিওোোতদর সেতকি জানতে অ্গ্রসর হওো সহজ হতব।
জানা যাতব োতদর েযয-উতেশ্য সবই।
ড. সাহাব নুরীর কথা খশষ হতেই ঘতর প্রতবশ কতরতছ ড. আজদা।
‘দক দবপদ দম. সাহাব নুরী? আপনার এ বন্ধু খক বা কারা?’ দজোসা
আহমদ মুসার।
‘আমার অ্দেোবক এবিং দশযক সািংঘাদেক পুদেশী ঝাতমোে
পতড়তছন। এ দন খযতে হতব খস াতন। ওরা ুবই আপতসট হতে পতড়তছন।’ বেে
ড. সাহাব নুরী।
‘কাতদর কথা বেতছন? কারা দবপতদ পতড়তছন মামা?’ ড. আজদার
দজোসা।
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‘েুদম জান োতক। েযান পুরােে জাদুঘতরর প্রধান এবিং জাদুঘতরর
মাউন্ট আরারাে খসকশতনর দবতশষ েোবধােক ড. মাহজুন মাজহার। জাদুঘতর
আজ দক এক ডাকাদে হতেতছ। এজতে পুদেশ োর বাদড় দঘতর খরত তছ।
অ্ল্পযতির মতধযই োর বাদড়তে আরও পুদেশ আসতব। স্যার ুব সরে-খসাজা
দবোনী মানুষ। ুব নাদক খেতঙ পতড়তছন।’
েযান জাদুঘতরর মাউন্ট আরারাে খসকশতনর দবতশষ েোবধােক শুতনই
আহমদ মুসার আগ্রহ দারুি খবতড় খিে।
দকছু বেতে যাদেে আহমদ মুসা।
োর আতিই ড. আজদা কথা বো শুরু কতরতছ। বেতছ, ‘মামা, ঐ
স্যাতরর খমতে সাদহবা সাদবে খো আমার বান্ধবী। কতেতজ লাসতমট দছে আমার।
এ ন খস েযান দবশ্বদবদযােতেই পুরােতের ওপর দপএইিদড করতছ। িেকােও
খটদেতফাতন োর সাতথ আমার কথা হতেতছ। আমাতকও খযতে হতব।’
‘খবশ, িে। োতোই হতো। দকু  দম আবু আহমদ আব্দুিাহ, আপনাতক
খযতেই হতব।’ বেে ড. সাহাব নুরী।
‘না ডাকতেও আদম যাব। ড. মাহজুন মাজহারতক আমারও প্রতোজন।
িেুন। আদম প্রস্তুে।’ আহমদ মুসা বেে। োর মুত হাদস।
‘ধেবাদ আবু আহমদ আব্দুিাহ। আদম কৃেে। আপনাতক খস াতন ুব
খবদশ প্রতোজন। আসুন।’
বতে ঘর খথতক খবর হওোর জতে হািঁটা শুরু করে ড. সাহাব নুরী।
‘িেুন োইো, ওরা ুব োতো মানুষ। দকু  েীষি দবপদ ওতদর।’ বেে
ড. আজদা।
‘দকু  ঘটনাটাই এ নও জানতে পারোম না।’ আহমদ মুসা বেে।
‘ছেটার বতর না বেতেও আটটার বতর দনশ্চে দবস্তাদরে বেতব। আর
কািতজও দবস্তাদরে জানতে পারব। ও াতন দিতেই আমরা কািজ খপতে যাব।’
বেে ড. আজদা।
আহমদ মুসা ও ড. আজদা খবদরতে এে ঘর খথতক।
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সকাতের প্রািীন ও বযস্ত শহর েযান। রাস্তা প্রাে ফািঁকা। সকাে সাতড়
৭টার মতধয খপ িঁতছ খিে োরা ড. মাহজুন মাজহাতরর বাদড়তে।
ড. মাহজুন মাজহাতরর বাদড়র সামতন পুদেতশর িাদড়। োতদর
বািানতঘরা দু’েো বািংতো সাইতজর বাদড়র সব দদতকই পুদেশ দািঁদড়তে থাকতে
খদ া খিে।
দনতিই বাদড়র খিতট দািঁদড়তেদছে সাদহবা সাদবে। োর খিাত –মুত
উতিতির দবতফারি।
ড. সাহাব নুরী িাদড় খথতক নামতেই সাদহবা সাদবে এতস োতদর ওপতর
দনতে িেে। যাবার পতথই ড. আজদা সাদহবা সাদবেতক আহমদ মুসার সাতথ
পদরিে কদরতে দদতে দিতে বেে, ‘খোমাতক খয খমহমাতনর কথা বতেদছোম, ইদন
দেদনই। আমাতদর পদরবাতরর িরম দবপতদর সমতের পরম বন্ধু। ইদন আবু আহমদ
আব্দুিাহ।’
শুতনই দািঁদড়তে খিে সাদহবা সাদবে।
সাদহবা সাদবতের মুত দুিঃত র মতধযও ফুতট উতেতছ দবস্মে আর আনতন্দর
ঔজ্জ্বেয।
হােকা নীে োউজাতরর ওপর সাদা শাটি পরা সুন্দরী েরুিী সাদহবা
সাদবে বাউ করে আহমদ মুসাতক। বেে, ‘আজদা আমাতক আপনার সেতকি
এে কথা বতেতছ খয, আদম আপনাতক শােিক খহামস খেতব বতস আদছ। েতব
ইিংতরজ শােিক খহামতসর খিতে আপদন অ্তনক সুন্দর। ওতেেকাম স্যার।’
‘ধেবাদ সাদহবা সাদবে। আদম আপনাতক অ্ে একটা অ্নুতরাধ করব।
আমার এ দন একটা পদত্রকা দরকার, যাতে দমউদজোতমর ঘটনা সেতকি দবস্তাদরে
দরতপাটি আতছ।’ আহমদ মুসা বেে।
‘আজতকর সবগুতো পদত্রকাই আদম দকতনদছ। িেুন, খদ তবন।’
বতে আবার হািঁটতে শুরু করে সাদহবা সাদবে।
সাদহবা সাদবে আহমদ মুসাতদরতক এতকবাতর খেেতর ফযাদমদে
ড্রইিংরুতম দনতে এে। খস াতনই বতসদছে োর আব্বা েযান পুরােে দমউদজোতমর
প্রধান ড. মাজহার।
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আহমদ মুসাতদরতক খদত ড. মাহজুন মাজহার উতে দািঁদড়তেতছ। স্বািে
জানাে ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদাতক। আহমদ মুসার ওপর খিা পড়তেই
থমতক খিে োর কথা। দজোসু খিাত োকাে ড. সাহাব নুরীর দদতক।
দকু  সাহাব নুরী দকছু বোর আতিই সাদহবা সাদবে বেে, ‘বাবা, ইদনই
আবু আহমদ আব্দুিাহ। আজদাতদর দবপতদ হাতেম োেী হতে এতসতছ। েতব
বাবা, এই হাতেম োেী দকু  একইসাতথ শােিক খহামস ও রদবনহুড।’
‘পুরােতের বিিনাে দবতশষতির বযবহার হে না। দকু  দমস সাদহবা সাদবে
পুরােতের ছাত্রী হতে খযোতব দবতশষতির বযবহার করতছন, ো অ্বাক হওোর
মে। যাক।’
বতে আহমদ মুসা হাে বাদড়তে দদে ড. মাহজুন মাজহাতরর দদতক।
আহমদ মুসার সাতথ হ্ান্ডতশইক কতর বেে, ‘ইেিংমযান, দবতশষি আতস
আসতে মানুষ যা আশা কতর, োর খিতে খবদশ পাওোর ইতমাশন খথতক। সব কথা
ধরতে খনই। যাক, হাতেম োেী, শােিক খহামস দকিংবা রদবনহুড না খহাক, দবপতদর
সমে খয খকান শুোকািংযীর উপদস্থদে মূেযবান।’
‘ধেবাদ স্যার। আপনাতদর ঘটনার কথা শুতনদছ। অ্নুমদে হতে
আজতকর কািজগুতো আদম খদ তে িাই। জানতে িাই পুতরা ঘটনা।’ বেে
আহমদ মুসা।
ড. মাহজুন মাজহার োকাে খমতে সাদহবা সাদবতের দদতক।
সাদহবা সাদবে আহমদ মুসাতক েযয কতর বেে, ‘আসুন স্যার।’ বতে
সাদহবা সাদবে হািঁটতে োিে।
খপছতন আহমদ মুসাও।
ফযাদমদে ড্রইিংরুতমর ওপাতশ পদরবাতরর দমদডো রুম। খস রুতম
খটদেদেশন, খরদডও, কদেউটার, সিংবাদপত্র এবিং খছাট খছাট ওোেকযাদবতনটগুতোতে বাছাই করা দকছু বই।
দদদনক কািজগুতো দনতে বসতো আহমদ মুসা একটা খটদবতে।
‘স্যার, আপদন বসুন। আদম ওদদকটা খ ািঁজ দনই। পুদেশ হেতো
দকছুযতির মতধযই আসতবন।’ বেে সাদহবা সাদবে।
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‘দেক আতছ। পুদেশ এতে আমাতক একটু জানাতবন।’ আহমদ মুসা
বেে।

‘দশওর স্যার। আপনার খয খকান সহতযাদিোতক ওতেেকাম।’ বেে
সাদহবা সাদবে।
বতেই খছাট একটা বাউ কতর িতে খিে সাদহবা সাদবে।
কািজগুতোর দদতক একবার খিা বুদেতে দনে আহমদ মুসা। স্বাধীন ও
সবতিতে দাদেত্বশীে ইিংতরদজ দদদনক Van Times খদ ে। ‘েযান পুরােে
দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে খসকশতন রহস্যজনক হানা। ছেজন প্রহরী খসনা
দনহে। দনহে সন্ত্রাসীতদর একজন।’
আহমদ মুসা দশতরানামটা পড়ার পর দনউজ পড়তে শুরু করেিঃ
েযান, ২ আিে, রাে ৩টা। িে রাে দু’টাে েযান পুরােে দমউদজোতম
এক দুধিষি সন্ত্রাসী হানা হতেতছ। এই হানার খকন্দ্রদবন্দু দছে দমউদজোতমর মাউন্ট
আরারাে খসকশন। প্রাথদমক পযিতবযতি দক যদে হতেতছ জানা যােদন। সন্ত্রাসীদুষ্কৃদেকারীতদর আিমতি ছেজন প্রহরী খসনা দনহে এবিং ৮ জন আহে হতেতছ।
হানাদারতদর একজন দনহে হতেতছ ঘটনা খশতষ পাোবার সমে। দমউদজোতমর
প্রধান এবিং গুরুত্বপূিি মাউন্ট আরারাে খসকশতনর দবতশষ েোবধােক ড. মাহজুন
মাজহাতরর খকান খিাপন ইনেেেতমন্ট এই ঘটনার সাতথ যুে থাকতে পাতর বতে
মতন করা হতে।
ঘটনার প্রাপ্ত দববরি ও অ্নুসন্ধান খথতক জানা খিতছ, ঐদেহাদসক েযান
কযাদেস প্রাসাতদ প্রদেদষ্ঠে পুরােে দমউদজোতম প্রতবতশর জতে দুষ্কৃদেকারীরা
দেন দদক খথতক অ্দেযান িাোে। এতেদনউতের পাশ ছাড়া এই দেন দদতকই
পাহারা খদোর জতে খসনাকযাে আতছ। দেন কযাতে দেন দশফতট পািঁি পািঁি কতর
খমাট পতনর জন দসদনক পাহারাে থাকতো। এতেদনউতের দদতকর মূে খিতট দু’দট
িাডি বক্স। এর একদটতে পুদেশ অ্েদটতে দমউদজোতমর দনজস্ব িাডি সাবিযদিক
পাহারাে থাকতো।
দুষ্কৃদেকারীরা মূে খিট ছাড়া অ্ে দেন দদক খথতক সন্তপিতি িদেিং কতর
পাহারাে থাকা খসনাতদর অ্েতযয োতদর কযাে দঘতর খফতে অ্েদকিতে োতদর
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ওপর িড়াও হে। সাইতেন্সার োিাতনা অ্তস্ত্র োরা খবপতরাো গুদে িাোে। এতে
৮ জন খসনা মারা যাে। আহেতদর োরা খবিঁতধ মুত খটপ খপে কতর খদে।
োরপর ধীতর-সুতস্থই খযন েযান কযাদেস প্রাসাতদ প্রতবশ কতর।
দমউদজোতমর সব দসদকউদরদট বযবস্থা সেতকি দুষ্কৃদেকারীরা অ্বদহে
দছে। খলাজ সাদকিট কযাতমরা ও খনটওোতকির একমাত্র সুইিদট দছে দমউদজোতমর
খরক্টর ড. মাহজুন মাজহাতরর অ্দফস কতয োর কদেউটার খটদবতের একটা
খিাপন স্থাতন। সুেরািং োর অ্দফস কয বন্ধ থাকতে খলাজ সাদকিট কযাতমরা ও
এযাোমি দসতেমতক অ্তকতজা করার খকান উপাে থাতক না। খরক্টতরর রুম
দডদজটাে েক বযবহার ছাড়া অ্েতকান উপাতে ুেতে খিতে প্রধান খিতটর
দসদকউদরদট এযাোমি খবতজ উেতব। আর খরক্টতরর অ্দফস কতযর দডদজটাে েক
যদদ প্রথম প্রতিষ্টাে ুেতে না পাতর, একাদধক খিষ্টা করতে যাে, োহতেও প্রধান
খিতটর দসদকউদরদট এযাোমি খবতজ উেতব। দুষ্কৃদেকারীরা এ সব দকছুই জানতো।
োরা খরক্টতরর অ্দফস কতযর দডদজটাে েক বযবহার কতরই োর অ্দফতস প্রতবশ
কতর এবিং খলাজ সাদকিট কযাতমরা, এযাোমি খনটওোতকির সুইি অ্ফ কতর খদে।
প্রাপ্ত েতথয জানা খিতছ, দুষ্কৃদেকারীরা দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে
খসকশন ছাড়া অ্ে আর খকান খসকশতন প্রতবশ কতরদন। এমনদক ‘খিার্ল্ এন্ড
ডােমন্ড’ খসকশতনও প্রতবশ কতরদন। খস াতন রতেতছ প্রাে আড়াই হাজার বছতরর
েযান রাজবিংশগুতোর স্বিিমুদ্রা ও খিার্ল্-ডােমন্ড অ্েিংকাতরর নমুনা প্রদশিনী।
নমুনা প্রদশিনী হতেও আজতকর টাকাে োর মূেয খকাদট টাকা হতব। দকু 
দুষ্কৃদেকারীরা খসদদতক যােদন। োরা শুধুই প্রতবশ কতরতছ মাউন্ট আরারাে
খসকশতন। এ খসকশতন আতছ দবদেন্ন যুতি মাউন্ট আরারাতের ওপর খে া পুরােন
সব পুস্তক- পুদস্তকা ও গ্রতন্থর প্রদশিনী। আর আতছ খস াতন মাউন্ট আরারাতের
ওপর দেদর দবদেন্ন ধরতনর, দবদেন্ন সমতের দেদডও এবিং প্রািীনকাে খথতক
আধুদনককাে পযিন্ত দবদেন্ন মানদিত্র এবিং ফতটাগ্রাতফর সিংগ্রহ। মাউন্ট আরারাে
খসকশতনও োরা দডদজটাে েক বযবহার কতর প্রতবশ কতর। এ দডদজটাে েতকরও
খকাড একমাত্র খরক্টর সাতহবই জাতনন। আর এ খকাড দেদন সিংরদযে খরত তছন
োর কদেউটাতরর খিাপন ফাইতে।
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দমউদজোতমর আরারাে খসকশতন একটা অ্বাক বযাপার খদ া খিতছ।
খসটা হতো, খসকশতনর সবগুতো দজদনস খযমন দছে খেমদন আতছ। খিার-ডাকাে
ঢুকতে বা খকান দকছু খ ািঁজার জতে খকউ ঢুকতে খযমন একটা েণ্ডেণ্ড দশা
হওোর কথা, খেমন অ্বস্থা নে। দুষ্কৃদেকারীরা খকন ঢুতকদছে, দক দনতে খিতছ,
ো এ নও পদরষ্কার হেদন। েি খদত সবদকছু খমোতনার পর খবাঝা যাতব দক
হাদরতেতছ।
এই রোে ও দুিঃসাহদসক ঘটনা খক বা কারা ঘটাে ো পদরষ্কার হেদন।
দুষ্কৃদেকারীতদর খয একজন মারা খিতছ, োতক প্রাথদমকোতব েুদকি নািদরক
বতেই মতন করা হতে। েতব মতন করা হতে, ঘটনা খয বা যারাই ঘটাক,
দমউদজোতমর খরক্টতরর সহতযাদিো ছাড়া হেদন। কারি, খরক্টতরর কতযর এবিং
দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে খসকশতনর দডদজটাে েক খ াোর খযতত্র োর
সহতযাদিোর বাইতর আর খকান বযা যা পাওো যাতে না। জানা খিতছ, এই
সতন্দহবতশই রাতেই েযাতনর সম্মাদনে প্রবীি অ্ধযাপক ও দবোনী ড. মাহজুন
মাজহাতরর বাদড় পুদেশ দঘতর খফতেতছ। এই পদরতপ্রদযতে অ্দেে মহে বেতছন,
দক সেয খবদরতে আসতব ো পতর জানা যাতব, েতব এ সেয প্রদেদষ্ঠে হওোর আতি
ড. মাহজুন মাজহাতরর মে একজন সম্মাদনে বযদেতক খকান প্রকার হেরাদন করা
দেক হতব না। দেদন শুধুই একজন সম্মাদনে বযদে নন, োর পদরবারও
ঐদেহ্বাহী। েুদকি-আতমিনীে দমশ্র রতের এই পদরবারদটর অ্বদান আতছ েযাতনর
রাজনীদে ও ইদেহাতস। এই পদরবারদট অ্েীতেও দুেিাতিযর দশকার হতেতছ। ড.
মাহজুন মাজহাতরর একজন কৃেী পূবিপরু
ু ষ, েযান শহতরর জনদপ্রে খমের খবতড্রাম
কাপামাদস গুপ্তঘােতকর হাতে দনহে হতেদছতেন।
সবিতশষ বর:
আমাতদর পদত্রকার েৃেীে সিংকরি ছাপার জতে য ন খপ্রতস যাতে,
ে ন সবিতশষ বর হতো, দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে খসকশন খথতক ৃেপূবি
৩শ’ অ্তব্দর একদট গুরুত্বপূিি মযাপ হাদরতে খিতছ। এই মযাপদট দেদর হতেদছে
খসই সমতের ওরাদন্ত রাজবিংতশর েোবধাতন। দেন্ন ধরতনর এক গ্রীষ্মকাতে মাউন্ট
আরারাতের সব দদতকর, সব অ্িংতশর এই দবস্তাদরে মযাপ দেদর কতরদছতেন
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রাজসোর একজন েূ-দবোনী। মতন করা হতে, দুষ্কৃদেকারীরাই এই মযাপ দনতে
খিতছ।
দকু  একটা পুরাতনা মযাতপর জে এেবড় রোে ও দুিঃসাহদসক
অ্দেযান পদরিাদেে হওোে সতিেন মহতে দবস্মতের সৃদষ্ট হতেতছ।’
আহমদ মুসা দরতপাটিদট কতেকবার পড়ে। োর দনদশ্চে মতন হতো, েযান
পুরােে দমউদজোতমর এই ডাকাদের সাতথ উদিওোো অ্থিাৎ ড. আজদাতদর
প্রদেপয যারা, োতদর খযাি আতছ। সব বাদ দদতে মাউন্ট আরারাতের মানদিত্র
হারাবার কারি এটাই। দকু  মানদিত্রদটতে দক দছে? খকন ো এে মূেযবান হতো?
এ দবস্মে আহমদ মুসার মতন সৃদষ্ট হতো।
আর এই ডাকাদের সাতথ ড. মাহজুন মাজহাতরর খযাি আতছ বতে োর
মতনই হতো না। ড. মাহজুন মাজহাতরর খিহারা খদত ই োর মতন হতেতছ, দেদন
দনতদিাষ। আর দনউতজ োর অ্পরাধী হওোর খয দেদত্তর কথা বো হতেতছ, োও
ুব েুনতকা। অ্নুসন্ধান খো পতরর কথা, সাধারি যুদেতেই ো দটকতব না।
োবনাতেই আপনা-আপদন আহমদ মুসার খিা বন্ধ হতে দিতেদছে।
পাতের শতব্দ খিা ুেে আহমদ মুসা। খদ ে, সাদহবা সাদবে আসতছ।
সাদহবা সাদবতের হাদস- ুদশ খিহারা িেীর উতিতি েরা। মু শুকতনা।
শুকতনা কতে আহমদ মুসার দদতক খিতে বেে, ‘স্যার, আপদন দক লান্ত? আপনার
খিা বুতজ আসতছ খদ োম।’
‘না দমস সাদহবা সাদবে, ঘুমাদেোম না, োবদছোম।’ আহমদ মুসা
বেে।
‘দক োবদছতেন এে িেীরোতব?’ দজোসা সাদহবা সাদবতের।
‘োবদছোম দমউদজোতম ডাকাদের ঘটনা দনতেই।’ আহমদ মুসা বেে।
‘খদ তেন খো বযাপারটা দক সািংঘাদেক! আর বাবাতক দােী করা হতেতছ
দকোতব? সূযি পূতবি না উতে, পদশ্চতম উো সেয োবতে পাদর, দকু  ঘটনার সাতথ
বাবা দবন্দুমাত্র জদড়ে আতছন ো দবশ্বাস করতবা না। দকু  পুদেশতক এ কথা দবশ্বাস
করাতব খক?’
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বতে একটু খথতমই আবার বো শুরু করে, ‘স্যার, পুদেতশর বড় কেিা
এতসতছন। আব্বাতক দজোসাবাদ করতছন। আপদন দক যাতবন ও াতন?’
‘খক, খকান অ্দফসার এতসতছন?’ দজোসা আহমদ মুসার।
‘েযাতনর পুদেশ প্রধান ডাইতরক্টর খজনাতরে অ্ব পুদেশ মাদহর হারুন
এতসতছন। দেদন পুদেতশর পূবি েুরক মাতন আনাতোদেো খজাতনরও প্রধান।’ বেে
সাদহবা সাদবে।
‘িে যাই, খদদ ওনারা দক আতোিনা করতছন।’
বতে আহমদ মুসা উতে দািঁড়াে।
‘িেুন স্যার।’ বতে হািঁটতে শুরু করে সাদহবা সাদবে।
দনতির েোর ড্রদেিং রুতম বতসদছে েযাতনর পুদেশ প্রধান দডদজদপ মাদহর
হারুন।
একদট খসাফাে বতসদছে মাদহর হারুন। োর সামতনর খসাফাে সাদহবা
সাদবতের বাবা ড. মাহজুন মাজহার বতসদছে। আরও দু’জন পুদেশ দডদজদপ
মাদহর হারুতনর খপছতনর খসাফাে বতসদছে।
ড. মাহজুন মাজহাতরর ডানপাতশর আড়াআদড় খসাফাে বতসতছ ড. সাহাব
নুরী ও ড. আজদা আতেশা।
সাদহবা সাদবে দপোর পাতশই বতসদছে। খস ান খথতকই খস উতে
দিতেদছে আহমদ মুসার কাতছ।
খদােো খথতক নামার দসিঁদড়র খিাড়াতেই দবশাে একটা োউঞ্জ। খসটাই
বাদড়র অ্দেদথ ড্রইিং রুম। এ াতনই বতসতছ পুদেশ এবিং ড. মাহজুন মাজহাররা।
খদােোর দসিঁদড় দদতে নামদছে আহমদ মুসা ও সাদহবা সাদবে।
সাদহবা সাদবে আতি দছে। আর আহমদ মুসা নামদছে োর দপতছ দপতছ।
েযান পুদেতশর দডদজদপ মাদহর হারুতনর খসাফাটা দছে দসিঁদড়মু ী।
পাতের শতব্দই সিবে দডদজদপ মাদহর হারুন মু েুতে োকাে দসিঁদড়র
দদতক।
দসিঁদড়র ওপর োর খিা পড়তেই খিা দট খযন িতে খিে আহমদ মুসার
ওপর। সিবে আহমদ মুসাতক পদরপূিিোতব খদ া খশষ হতেই এক অ্পার
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দবস্মতে খছতে খিে োর মু । ধীতর ধীতর দবস্মতের বদতে োর খিাত -মুত খনতম
এে সমীহ এবিং খদতহ একটা জড়সড় োব।
আহমদ মুসা দসিঁদড় খথতক খফ্লাতর খনতম এতসতছ।
দডদজদপ মাদহর হারুন এবিং ড. মাহজুন মাজহাতরর কাছাকাদছ এতস খিতছ
আহমদ মুসা।
দডদজদপ মাদহর হারুন অ্তনকটা সতম্মাদহতের মে উতে দািঁদড়তেতছ।
অ্জাতন্তই খযন পা েুতক স্যােুট দদে আহমদ মুসাতক। োর খিাত খেতস উতেতছ,
খজনাতরে খমাস্তফার মে েুরতকর ডাকসাইতট দসদকউদরদট িীফ এবিং নাদজম
এরতকতনর মে েুরতকর বযদেত্বসেন্ন ও রাশোরী পুদেশ প্রধাতনর কথা। এই
দম. াতেদ াকাতনর বযদেতত্বর কাতছ োরা খযোতব নরম হতে পতড়তছ এবিং সব
বযাপাতর োতক খযোতব সমীহ কতরতছ, োতে দম. াতেদ াকাতনর সামতন
দািঁদড়তে থাকা োর জতে কদেন।
স্যােুট খদোর পর দডদজদপ মাদহর হারুন বেে, ‘স্যার, আপদন এ াতন!’
আহমদ মুসা দডদজদপ মাদহর হারুতনর সাতথ হ্ান্ডতশইতকর জতে হাে
বাদড়তে দদতে বেে, ‘আপদন দনশ্চে দডদজদপ মাদহর হারুন। দকু  আপদন দক
আমাতক খিতনন? আমার খো খেমন দকছু মতন পড়তছ না?’
দডদজদপ মাদহর হারুন একটু মাথা নুইতে হ্ান্ডতশইক কতর বেে, ‘স্যার,
আপদন আমাতক দিনতবন না। দকু  আদম আপনাতক দিদন।’
‘দকোতব?’ আহমদ মুসা বেে। দকছুটা দবদস্মে হতেতছ খস। আহমদ মুসা
খো েুরতকর এ অ্ঞ্চতে ক তনা আতসদন।
‘স্যার, আদম ইস্তাম্বুতে দিতেদছোম েুরতকর দসদকউদরদট প্রধান খজনাতরে
খমাস্তফা কামাতের সাতথ খদ া করার জে। দেদন ে ন ও াতনই দছতেন। খস াতন
খজনাতরে খমাস্তফার সাতথ আপনাতক প্রথম খদদ । দিেীেবার খদদ আপনাতক
আমাতদর পুদেশ খহডতকাোটিাতর। আদম আরও কতেকজন পুদেশ অ্দফসাতরর
সাতথ আমাতদর স্যার েুরতকর পুদেশ প্রধান নাদজম এরতকনতক আপনাতক দনতে
োর অ্দফতস ঢুকতে খদত দছোম। েৃেীেবার খদত দছ আপনাতক খপ্রদসতডন্ট
েবতন। ে ন অ্দফতসর এক কাতজ আিংকারা পুদেশ খহডতকাোটিাতর দিতেদছোম
মাউন্ট আরারাতের আড়াতে

98

আদম। খপ্রদসতডন্ট আপনাতক দবদাে সিংবধিনা খদোর অ্নুষ্ঠান করদছতেন। খসসমে
খপ্রদসতডন্ট হাউতজর েতন অ্ে অ্তনতকর সাতথ আদমও দছোম।’ বেে দডদজদপ
মাদহর হারুন।
‘ধেবাদ অ্দফসার।’ আহমদ মুসা বেে। খসই সাতথ োবে, দডদজদপ
মাদহর হারুন এ কথা না বেতেই োতো হতো। কথাগুতো হাতট হািঁদড় োঙার মে
হতেতছ, যা এই পযিাতে আহমদ মুসার কাময দছে না।
‘এক্সদকউজ দম স্যার। আপদন খো দবতশষ দবমাতন খসদদন মযাডামসহ
মদদনাে দফতর খিতেন। দকু  েযাতন দকোতব এতেন আপদন?’ বেে দডদজদপ মাহর
হারুন।
আহমদ মুসা একটু হাসে। বেে, ‘মযাডাম মদদনা খিতছন আর আদম
েযাতন খনতমদছ।’
বতে আহমদ মুসা ড. আজদা আতেশাতক খদদ তে বেে, ‘ওর একটা
আহ্বাতন আদম এ াতন এতসদছ।’
‘ওতেেকাম স্যার। আমাতদর ‘েযান’ ও আরারাে অ্ঞ্চে খস োিযবান
আপনাতক খপতে। আদেথয করার সুতযাি খপতে আদম ধে হতবা স্যার।’ বেে
দডদজদপ মাদহর হারুন।
‘ধেবাদ অ্দফসার।’
বতে আহমদ মুসা একটা দসিংিে খসাফা খপছন খথতক খটতন দনতে বসতে
যাদেে।
দডদজদপ মাদহর হারুন োড়াোদড় সতর দািঁদড়তে দনতজর আসতন আহমদ
মুসাতক বসতে আহ্বান জাদনতে আহমদ মুসার হাে খথতক খসাফাদট দনতে দনে।
আহমদ মুসা দিতে দডদজদপ’র খসাফাে বসতে মাদহর হারুন আহমদ
মুসার পাতশ এতস বসে।
সাদহবা সাদবে, ড. মাহজুন মাজহার, ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা
সকতের মু বো যাে দবস্মতে হািঁ হতে দিতেদছে। ডাকসাইতট পুদেশ অ্দফসার
দডদজদপ হারুন োতদর আবু আহমদ আবদুিাহতক ‘স্যার’ বেতছন! োতক স্যােুট
করতছন! োতক খিোর খছতড় দদতেন! োতদর আবু আহমদ আব্দুিাহতক
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খপ্রদসতডন্ট দবদাে সিংবধিনা দদতেতছন! েুরতকর পুদেশ প্রধান নাদজম এরতকন ও
েুরতকর দসদকউদরদট সাদেিতসর প্রধান খজনাতরে খমাস্তফা োতদর আবু আহমদ
আব্দুিাহতক দনতে দবেক কতরন একাতন্ত! এদক োরা শুনে! োতদর আবু আহমদ
আব্দুিাহর নাম াতেদ াকান! সব দবস্মতের সদম্মদেে োতর োরা হেবাক,
হেেম্ব। আহমদ মুসাতক খিোর খদোর কথাও োর েুতে খিতছ।
‘স্যার. আপদন েযাতন এতসতছন জানোম, দকু  হোৎ এ াতন?’ বেে
দডদজদপ মাদহর হারুন।
‘আদম আদরোস খথতক েযাতন এতসদছোম একটা কাতজ। ড. মাহজুনরা
ড. আজদাতদর বন্ধু পদরবার। ড. মাহজুন মাজহারতদর এই দবপতদর কথা শুতন ড.
আজদা, ড. সাহাব নুরী এতসতছন। আদমও োতদর সাতথ এতসদছ।’ আহমদ মুসা
বেে।
‘স্যার, আমার জতে এক দবরাট সমস্যা। ড. মাহজুন মাজহার সম্মাদনে
পদরবাতরর একজন সম্মাদনে বযদে। েযান দমউদজোতমর েোনক ঘটনার দাে
এড়াতে দনতজতক দনতদিাষ প্রমাতির খকান যুদে োর কাতছও খনই খদ োম। এই
অ্বস্থাে আইতনর দাদব খো আমাতক পূরি করতেই হতব। এটা আমার জতে এক
উেে সিংকট স্যার।’ বেে দডদজদপ মাদহর হারুন।
আহমদ মুসা ও দডদজদপ মাদহর হারুতনর কথা সবাই দারুি আগ্রতহ
শুনদছে। দডদজদপ মাদহর হারুতনর খশষ বেবযটা শুতন সাদহবা সাদবে ও ড.
আজদাতদর মু খযন অ্মাবস্যার অ্ন্ধকাতর খছতে খিে। দডদজদপ মাদহর হারুতনর
কথার অ্থি দক োরা খবাতঝ। আহমদ মুসার নেুন পদরিে এবিং দডদজদপর সাতথ
োর সেকি খদত োরা যে াদন ুদশ হতে উতেদছে, েে াদনই োরা আবার
হোশাে ডুতব খিে।
দডদজদপর কথা খশষ হতেই আহমদ মুসা হোৎ খযন সতিেন হতে উেে।
বেে দডদজদপ মাদহর হারুনতক, ‘এ দবষতে আদম আপনার সাতথ পতর কথা বেদছ।
আপদন একটু বেুন, দুষ্কৃদেকারীতদর খয খোকদট মারা খিতছ, োর োশ খকাথাে?’
‘সুরেহাে দরতপাতটির পরপরই োশ খপােমতটতমির জে পাদেতে খদো
হতেতছ।’ দডদজদপ বেে।
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‘োশদট এ ন খকাথাে খ ািঁজ দনতে একটু জানতবন? োতশর একটা দবষে
সেতকি আমার জরুদর জানা দরকার।’ বেে আহমদ মুসা।
‘দবষেটা দক বেুন। জানার জতে খিষ্টা কতর খদদ ।’ দডদজদপ বেে।
‘োতশর দুই বাহু খদ তে বেুন োতে খকান উদি আিঁকা আতছ দকনা।
থাকতে উদিটা দকতসর?’ বেে আহমদ মুসা।
দডদজদপ মাদহর হারুন োর খমাবাইে খবর কতর কে করে সিংদিষ্ট পুদেশ
অ্দফসারতক। কাতনকশন হতে খিতে দডদজদপ দবষেদট অ্দফসারতক বুদঝতে বতে
দনতদিশ দদে, ‘দবষেদট খজতন অ্দবেতম্ব আমাতক জানাও।’
খমাবাইে অ্ফ কতর খপছতন বসা পুদেশ অ্দফসারতদর কতেকদট দনতদিশ
দদতে আহমদ মুসার দদতক ঘুরতেই দডদজদপ মাদহর হারুতনর খমাবাইে আবার
খবতজ উেে।
কে অ্ন কতর ওপাতরর কথা শুতন বেে, ‘েুদম দনদশ্চে খো?’
ওপাতরর জবাব শুতন ‘থযািংক ইউ অ্দফসার’ বতে কে অ্ফ কতর দদে।
োর মু টা সাফতেয উজ্জ্বে।
দডদজদপ আহমদ মুসার দদতক ঘুতর োদকতে বেে, ‘স্যার, আপদন যা
িাদেতেন, ো পাওো খিতছ। োতশর ডান বাহুতে উদি আতছ, মাউন্ট আরারাতের
দসম্বদেক উদি।’
‘ধেবাদ অ্দফসার, আদম এটাই আশা করদছোম। এই একই গ্রুপ েযান
দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে খসকশতন ঢুতকদছে।’ আহমদ মুসা বেে।
‘স্যার, আদম বুঝতে পারদছ না এরা খকান গ্রুপ?’ বেে দডদজদপ মাদহর
হারুন।
‘আদমও জাদন না। আদম এটা খবর করার খিষ্টা করদছ। েতব উদিটাই
এতদর আইতডনদটফাইিং মাকি। এই গ্রুপই ড. আজদাতক এ পযিন্ত একবার
দকডোপ ও দু’বার হেযার খিষ্টা কতরতছ। এ বর পদত্রকাতেও এতসতছ।’ আহমদ
মুসা বেে।
‘দজ্ব স্যার, এ রোে েোনক ঘটনার বর আদম পদত্রকাে পতড়দছ।’
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বতে একটু থামে দডদজদপ হারুন। পরযতিই আবার বতে উেে, ‘স্যার,
আজদাতক বারবার আিমি করা এবিং দমউদজোতমর আরারাে খসকশতন হানা
খদো সন্ত্রাসীরা একই গ্রুপ, দকু  েতযযর সাজুযয খকাথাে? এরা দক িাে?’
‘অ্দফসার, এটাই এ নকার সবতিতে বড় প্রশ্ন। এর সাতথ সহতযািী
প্রশ্নগুতো হতো, এরা মাউন্ট আরারাতের উদি বাহুতে োিাে খকন? এরা
দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে খসকশতন হানা দদতে মাউন্ট আরারাতের একটা
পুরাতনা মানদিত্র দনতে খিে খকন? োরা আদরোসসহ ইজদডর অ্যাদগ্র, কারস, েযান
দবতশষ কতর মাউন্ট আরারাে সদন্নদহে ইজদডর এোকা খথতক অ্েযন্ত নীরতব
দবতশষ ধরতনর খোকতদর খজে-জুেুতমর দশকার বাদনতে এোকা ছাড়া কতর এবিং
খস স্থাতন দবতশষ খশ্রিীর খোকতদর বসাতনা হতে খকন? সব প্রতশ্নরই জবাব
প্রতোজন।’ আহমদ মুসা বেে।
আহমদ মুসার কথা খশষ হতেও কথা সরতো না দডদজদপ মাদহর হারুতনর
মু খথতক। োর দবস্মে দৃদষ্ট আহমদ মুসার দদতক। খস দবস্মতে হেবাক হতে খিতছ,
মাত্র ক’দদন হতো আহমদ মুসা এতসতছ, এর মতধযই েোনক ধরতনর এে কথা
জানে দক কতর, যা খস এই অ্ঞ্চতের েোবধােক পুদেশ অ্দফসার হতেও জাতন
না! বেে খস একটু সমে দনতে, ‘স্যার, মাত্র কতেকটা বাতকয আপদন এই অ্ঞ্চতের
একটা েেিংকর দিত্র েুতে ধতরতছন। দুিঃদ ে স্যার, এোতব আদম দবষেটাতক জাদন
না। একটা ঝাতমো এই এোকাে হতে, ড্রাি সমস্যা হোৎ কতরই খযন এই
এোকাে খবতড় খিতছ। পুদেশ এ সিংিান্ত সব ঘটনাতকই দসদরোসদে খদ তছ। দকু 
এ সতবর খপছতন খকান িেীর অ্থি বা িেীর ষড়যন্ত্র আতছ দকনা ো আমার সামতন
খনই, পুদেশ অ্বশ্যই জাতন না। েতব স্যার, আপদন য ন বেতছন, ে ন এর মতধয
খকান সতন্দহ খনই। দকু  দবতশষ খশ্রিীর উতেদ হওো এবিং দবতশষ এক খশ্রিীর
পুনবিাদসে হওোর খয কথা বতেতছন, োর খপছতনর উতেশ্য দক?’
‘এই উতেশ্য অ্নুসন্ধাতনর দবষে।’ বেে আহমদ মুসা।
‘এ দনতে আপদন দক োবতছন স্যার? আমার মতন হে, আপদন দবষেদটতক
খটকআপ কতরতছন।’ দডদজদপ মাদহর হারুন বেে।
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‘আদম আপনাতদর সাহাযয করতে িাই। দবষেদট দনতে আদম এ নও ুব
দিন্তা-োবনার সুতযাি পাইদন।’ আহমদ মুসা বেে।
‘স্যার, আপদন দবষেদট খদ ুন। আমরা আপনাতক সহতযাদিো করব।’
‘ধেবাদ অ্দফসার। এ দনতে আপনার সাতথ পতর কথা বেব। এ ন
বেুন, েযান দমউদজোতম হানা খদো সেতকি। ড. মাহজুন মাজহারতক আপনাতদর
খদাষী মতন হতে খকন?’ বেে আহমদ মুসা।
‘স্যার, খদাষী মতন করা হতে না, খদাষী হতে পড়তছন। োর অ্দফস কতয
ঢুতকই এযাোমি খনটওোকি ও খলাজ সাদকিট খনটওোকি দনদিে করা হতেতছ। আর
োর অ্দফস কতযর এবিং দমউদজোতমর আরারাে খসকশতন প্রতবতশর দডদজটাে
েতকর খকাড একমাত্র দেদনই জাতনন। অ্েএব দােগুতো োর ওপরই বেিাতে।’
দডদজদপ মাদহর হারুন বেে।
আহমদ মুসার খোিঁতট এক টুকতরা হাদস ফুতট উেে। বেে ড. মাহজুন
মাজহাতরর দদতক খিতে, ‘স্যার, আপনাতদর দমউদজোতমর খলাজ সাদকিট কযাতমরা
দমউদজোতমর কেটা কোর কতর?’
‘দমউদজোতমর সবটা কোর কতর খলাজ সাদকিট কযাতমরা। এমনদক
কোউতন্ডর খেের খয কেজন োফ বাস কতরন, োতদর এোকাও খলাজ সাদকিট
কযাতমরার খিাত র আওোে রতেতছ।’ বেে ড. মাহজুন মাজহার।
‘ধেবাদ, আপনার অ্দফস কয ও দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে
খসকশতনর বাইতরর দরজা এোকা এবিং খেেতরর অ্বস্থান দক খলাজ সাদকিট
কযাতমরার খিাত রতেতছ?’ আহমদ মুসার দজোসা।
‘দজ্ব, সবটাই খলাজ সাদকিট কযাতমরার আওোে।’ বেে ড. মাহজুন
মাজহার।
‘ধেবাদ স্যার’ বতে আহমদ মুসা োকাে দডদজদপ মাদহর হারুতনর
দদতক। বেে, ‘আদম বেদছ, শুনুন দপ্লজ। েযান দমউদজোতমর খরক্টর ড. মাহজুন
মাজহার প্রদেদদন দনদদিষ্ট সমতে োর েজিনী দদতে দডদজটাে কী’খে নক কতর
দরজা খ াতেন এবিং প্রদেদদন দনদদিষ্ট সমতে একইোতব দডদজটাে েতকর কী’খে
েজিনী দদতে নক কতর দরজা বন্ধ কতরন। প্রদেদদনই খলাজ সাদকিট কযাতমরার
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খিা দন ুিঁেোতব প্রেযয কতর এবিং খস দন ুিঁে ছদবদট পাদেতে খদে দসদকউদরদট
কতযর স্ক্রীতন। যারা খস াতন বতসন, োরা এটা প্রেযয কতরন এবিং ছদবগুতো
দসদরোসদে সিংরদযে হে খলাজ সাদকিট কযাতমরার আকিাইে ফাইতে। দসদকউদরদট
রুতম খলাজ সাদকিট কযাতমরার দডসতপ্ল স্ক্রীন যারা খদত ন, োরা ইো করতে ড.
মাহজুন মাজহার েজিনী দদতে অ্দফস কয ও মাউন্ট আরারাে খসকশতনর
দডদজটাে েতকর খয নব বা কীগুতোতে নক কতরন, ো মু স্থ কতর খফেতে পাতর।
আবার প্রদেদদতনর খয ছদবগুতো খলাজ সাদকিট কযাতমরার আকিাইতে জমা হে, ো
খথতকও ইো করতে খকউ সিংদিষ্ট ছদবগুতো সিংগ্রতহর মাধযতম ড. মাহজুন
মাজহাতরর অ্দফস কয ও মাউন্ট আরারাে খসকশতনর দডদজটাে েতকর ওতপদনিং
ও খলাদজিং খকাড নাম্বার করােে করতে পাতর। যারা পদরকল্পনা কতর েযান
দমউদজোতম রোে হানা খদোর কাজ কতরতছ, োরা এই দুই উৎস খথতক
দডদজটাে েক দু’খটার ওতপদনিং ও খলাদজিং খকাড নাম্বার খজািাড় করতে অ্বশ্যই
পাতর। দসদকউদরদট দসতেতম এই েুক খহােস থাকার পর ড. মাহজুন মাজহারতক
খদাষ খদবার খকান সুতযাি খনই।’ থামে আহমদ মুসা।
দডদজদপ মাদহর হারুন দুই খিা ছানাবড়া কতর োদকতে আতছ আহমদ
মুসার দদতক। োর মতন খোেপাড়। সদেয খো, এ দদকটা খো োরা দবতবিনা কতর
খদত দন। দডদজটাে েক দু’দটর দসতিট খকাড এই দুই পতথ ফািঁস হওো যেটা
সহজ, ড. মাহজুন মাজহারতক খদাষী বানাতনা েেটাই কদেন। োর মন ুদশ হতে
খিে। খস বেে আহমদ মুসাতক েযয কতর, ‘স্যার, আপনাতক অ্সিং য ধেবাদ।
আপদন দিন্তার এক গুরুত্বপূিি অ্িংশ ুতে দদতেতছন। সদেয বতেতছন, দসদকউদরদট
দসতেতম এই েুক খহােস থাকার পর ড. মাহজুন মাজহারতক দকছুতেই দােী
করার সুতযাি খনই।’
বতেই দডদজদপ মাদহর হারুন খপছন দফতর েযান শহতরর ডাইতরক্টর অ্ব
পুদেশ (দডদপ) আতফনদদ আতফটতক েযয কতর বেে, ‘েুদম েযান দমউদজোতমর
খলাজ সাদকিট কযাতমরার মদনটদরিং কযসহ খিাটা দসদকউদরদট অ্দফতস িে ছে
মাতস দসদেদেোন যারা প্রতবশ কতরতছন, োর সব দফল্ম দসজ কতরা। আর খলাজ
সাদকিট খনটওোতকির দফল্ম আকিাইেও েুদম বাতজোপ্ত কতরা। োরপর দসদরোসদে
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পরীযা কতর খদ , খকান অ্িংশ খ াো খিতছ দকনা, খ াো খিতে খ াো যাওো
অ্িংশটা দক?’
কথা খশষ কতর ঘুতর বসে দডদজদপ মাদহর হারুন। োরপর উতে দািঁদড়তে
হােতজাড় কতর ড. মাহজুন মাজহারতক েযয কতর বেে, ‘আমাতদর মাফ করুন
স্যার। আপনাতক এোতব হেরাদন করার জতে দুিঃদ ে আমরা। এই সাতথ আমরা
শুকদরো আদাে করদছ আমাতদর সম্মাদনে অ্দেদথ াতেদ াকানতক। দেদন
আমাতদর খয সহতযাদিো কতরতছন ো অ্মূেয। আর দেদন শুধু আমাতদর খকন,
সমগ্র েুরতকর সম্মাদনে বন্ধু। খ াদ আমাতদর খপ্রদসতডন্ট োতক অ্দেনদন্দে ও
সম্মাদনে কতরতছন। আমরা আনদন্দে খয, আিাহ োতক এ াতন এতনতছন।
আমাতদর আশা, োর সবরকম সাহাযয-সহতযাদিো আমরা পাব।’ থামে দডদজদপ
মাদহর হারুন।
‘ধেবাদ অ্দফসার, এটা খকান হেরাদন নে। আপদন আপনার দাদেত্ব
পােন কতরতছন। রোে ও রহস্যপূিি ঘটনা ঘতটতছ আমার প্রদেষ্ঠাতন। আপনারা
যা কতরতছন, করতছন সবই আমাতদর প্রদেষ্ঠান ও খদশতক সাহাতযযর জতেই।
আমার সম্মাদনে অ্দেদথ আবু আহমদ আব্দুিাহতক ধেবাদ খদবার খকান োষা
আমার জানা খনই। খপ্রদসতডন্ট যাতক অ্দেনদন্দে কতরন, যার প্রশিংসা কতরন, োর
বযাপাতর আদম আর দক বেব। দেদন আমাতক দবদস্মে, অ্দেেূে কতরতছন। আদম
ধেবাদ দদদে ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদাতক। োরাই এই সম্মাদনে খমহমানতক
এ াতন এতনদছতেন। আদম মতন কদর, এই রোে ঘটনার বযাপাতর োর খয
দূরদৃদষ্ট ও সূক্ষ্ম দবতিষি খদ োম, োতে আদম নই, পুতরা খদশই উপকৃে হতব।
আিাহ োতক এবিং আমাতদর সবাইতক সাহাযয করুন।’ থামে ড. মাহজুন
মাজহার।
ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদার খিাত -মুত িবি ও আনতন্দর দমশ্রি। আর
েরূিী সাদহবা সাদবতের সুন্দর মু অ্পার মুগ্ধোে আরও অ্পরুপ হতে উতেতছ।
অ্পেক দৃদষ্টতে খিতে থাকা োর মুগ্ধ দৃদষ্ট খথতক শ্রো, সম্মাতনর খযন বো ছুটতছ
আহমদ মুসার প্রদে। উজাড় কতর দদতে খযন োর হৃদেতক। দনবিাক খস।
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‘দুিঃদ ে, ঘটনা যা নে ো বো সুদবিার নে, দবব্রেকর। আদম যদদ
উতি তযািয দকছু কতর থাদক, বতে থাদক, োর সব কৃদেত্বই আিাহর, আমার
রষ্টার। আমাতদর োন, বুদে, খমধা, শদে যাতক আমাতদর বদে, ো আমাতদর নে,
আিাহর খদো। সুেরািং প্রশিংসা আমাতদর োিঁরই করা উদিে।’ বেে আহমদ
মুসা।
‘ধেবাদ স্যার, এটাও আমাতদর জতে বড় দশযা। মতন রা ব স্যার।
আমরা উদে।’
বতে উতে দািঁড়াে দডদজদপ মাদহর হারুন।
োরপর আহমদ মুসার দদতক হাে বাদড়তে দদতে হ্ান্ডতশইক করতে
করতে বেে, ‘স্যার, আমার অ্দফতস, আমার বাদড়তে আপনাতক ওতেেকাম।
আর আপনার সাতথ খযািাতযাি রা ার অ্নুমদে দদন স্যার।’
‘ধেবাদ অ্দফসার! ড. আজদার কাতছ আমার খটদেতফান নাম্বার
পাতবন। আর আমার খিতে আপনাতকই আমার খবদশ দরকার হতে পাতর।’
আহমদ মুসা বেে।
‘খস হতব আমার খস োিয স্যার।’ বতে সাোম দদতে দডদজদপ মাদহর
হারুন ঘুতর দািঁড়াে যাবার জতে।
ড. আজদা োড়াোদড় উতে এতস আহমদ মুসার খটদেতফান নাম্বার খে া
একটা স্লীপ দডদজদপ মাদহর হারুতনর হাতে েুতে দদে।
ধেবাদ ড. আজদা।’ কািজদট হাতে দনতে বেে দডদজদপ মাদহর হারুন।
পুদেশ অ্দফসাররা খবদরতে খিে ঘর খথতক।
‘সাহাব, আজদা খোমাতদর নাস্তা করা হেদন দনশ্চে? খোমরা খো ুব
সকাতে খবদরতেছ।’ পুদেশ অ্দফসাররা খবদরতে খযতেই বেে ড. মাহজুন
মাজহার।
‘দেক, নাস্তার কথা আমাতদর খ োেই হেদন। েতব এ দনতে বযস্ত হতবন
না।’ বেে ড. সাহাব নুরী সপ্রদেে কতে।
‘আমরাও নাস্তা কদরদন। দেক আতছ, িে ওপতর যাই।’ বেে ড. মাহজুন
মাজহার।
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‘নাস্তা দেদর হতে বাবা। আদম একবার ওপতর দিতে খদত এতসদছ।’
বেে সাদহবা সাদবে।
আহমদ মুসা বেে, ‘নাস্তার েুদকি সমে এ নও হেদন। ৯টা বাজতে
এ নও অ্তনক সমে বাদক। আদম কািজ পড়া খশষ করতে পাদরদন।’
ঘদড়র দদতক োদকতে ড. মাহজুন মাজহার বেে, ‘হ্ািঁ, দেক োই। ৯টা
বাজতে এ নও আধা ঘণ্টা বাদক।’
থামে একটু, আবার বে সাদহবা সাদবতের দদতক োদকতে, ‘মা, ওতক
োদডতে দনতে যাও। আমরা আসদছ। একসাতথ নাস্তা করব।’
সাদহবা সাদবে ুদশতে উজ্জ্বে হতে কতেক ধাপ আহমদ মুসার দদতক
এদিতে বেে, ‘স্যার, আসুন।’
আহমদ মুসা উতে দািঁড়াে।
দু’জন এতিাতে শুরু কতরতছ দু’েোে উোর দসিঁদড়র দদতক।
ড. আজদা ডাকে সাদহবা সাদবেতক।
‘এক্সদকউজ দম!’ বতে ছুতট এে সাদহবা সাদবে ড. আজদার কাতছ। ড.
আজদা োতক কাতন কাতন দকছু বেে, ‘রাঙা’ হতে খিে সাদহবা সাদবতের মু ।
‘ওতক!’ বতে ছুতটই আবার দফতর খিে আহমদ মুসার কাতছ।
দু’জতন আবার হািঁটতে োিে দসিঁদড়র দদতক।
সামতন হািঁটতছ সাদহবা সাদবে।
ঘাড় দফদরতে সাদহবা সাদবে বেে, ‘স্যার, একটা কথা বদে?’
‘বেুন।’ বেে আহমদ মুসা।
‘বািঃ আবার আপদনতে উেোম! ে ন োদডতেই খো আমাতক েুদমতে
নাদমতেতছন।’ বেে সাদহবা সাদবে। োর মুত দুষ্টুদমর হাদস।
‘বতেদছ নাদক! দেক আতছ, দক বেতব বে।’ দনদবিকার কতে বেে আহমদ
মুসা।
‘আদম বেতে িাদে, দবশ্বদব যাে িদরত্র ‘শােিক খহামস’, ‘রদবনহুড’
খযমন োতদর আসে নাম নে, খেমদন ‘আবু আহমদ আব্দুিাহ’ ও ‘ াতেদ
াকান’ খকানটাই আপনার আসে নাম নে!’ সাদহবা সাদবে বেে।
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‘‘শােিক খহামস’ ও ‘রদবনহুড’ খসই খোকতদর আসে নাম দছে দকনা
আদম জাদন না। দকু  আমাতক খোমার সতন্দহ হওোর কারি?’ বেে আহমদ
মুসা। োর খিাত দকছুটা দবস্মে।
‘দডদজদপ সাতহব আপনার নাম বেতেন াতেদ াকান, আর আমাতদর
কাতছ আপনার নাম আবু আহমদ আব্দুিাহ। োর মাতন, েুরতকর ওমাথা খথতক
এমাথাে এতসই আপদন নাম পাতটতছন োহতে ওমাথাতেও আপদন নাম
পাতটতছন?’ সাদহবা সাদবে বেে।
‘িমৎকার যুদে দদতেছ সাদহবা সাদবে। খোমার ওকােদে পড়া দরকার
দছে।’ বেে আহমদ মুসা। োর মুত এবার স্পষ্ট হাদস।
‘কথা অ্ে দদতক খঘারাতবন না দপ্লজ স্যার, আমার কথার জবাব দদন।’
সাদহবা সাদবে বেে।
‘েুদম একটা জদটে প্রশ্ন কতরছ। প্রশ্নদটর উত্তর খদো এ ন সিব নে।’
বেে আহমদ মুসা।
‘জদটে প্রশ্ন? আসে নাম বো জদটে হতব খকন? আদম এ যুদে মানদছ
না।’ সাদহবা সাদবে বেে। হােকা খজদ ফুতট উেে সাদহবা সাদবতের কতে।
‘জদটেো আতছ। অ্তনক সমে নানা কারতি নাম খিাপন করতে হে।
মাতন এটা খেমনই একটা সমে।’ বেে আহমদ মুসা। িিীর কে োর।
সাদহবা সাদবে খপছন দদতক দফতর আহমদ মুসার দদতক োকাে। আহমদ
মুসাতক খবাঝার খিষ্টা করতছ খযন।
‘দেক আতছ, এই সমতের জতে মানোম, সব সমতের জতে নে।’
সাদহবা সাদবে বেে। োর মুত হাদস।
োরা োদড রুতম খপ িঁতছ দিতেদছে।
আহমদ মুসা োর আতির খিোতরই বসে।
‘স্যার, আপদন একটু বসুন, আদম আসদছ।’ বতে ছুতট খবদরতে খিে ঘর
খথতক সাদহবা সাদবে।
আহমদ মুসা ‘েযান টাইম’ আতিই পতড়দছে। এবার েযাতনর আতরকদট
বড় পদত্রকা ‘েযান-এক্সতপ্লারার’ খটতন দনতে োতে মতনাতযাি দদে।
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একসমে ঘতর পাতের শতব্দ মু েুেে আহমদ মুসা। খদ ে সাদহবা
সাদবেতক নেুন রূতপ। পরতন হােকা সবুজ সােওোর এবিং খসই হােকা সবুজ
ফুেহাো কাদমজ। একই রতঙর ওড়না মাথা ও িাতে খপিঁিাতনা। নেুন খপাশাতকর
ওপর আহমদ মুসার খিা আটতক দিতেদছে।
‘স্যার খকমন োিতছ বেুন।’ মু েরা হাদস দনতে বেে সাদহবা সাদবে।
‘একজন মুসদেম খমতের মে োিতছ।’ বেে আহমদ মুসা িিীর কতে।
‘োর মাতন, আতি আদম মুসদেম খমতে দছোম না?’ বেে সাদহবা সাদবে
প্রদেবাতদর কতে।
‘েুদম মুসদেম দছতে, দকু  মুসদেতমর খমতে দছতে না।’ আহমদ মুসা
বেে।
‘ইসোতমর দক খকান কোেসাদর খড্রসতকাড আতছ?’ দজোসা সাদহবা
সাদবতের। খস আহমদ মুসার মুত ামুদ এতস বতসতছ।
‘‘খড্রস খকাড’ বেতে অ্তনকটা ইউদনফমি খড্রস খবাঝাে। খস রকম খকান
খড্রস খকাড ইসোতম খনই। ইসোম একটা দপ্রদন্সপাে বতে দদতেতছ। বতেতছ,
খমতেতদর োতদর খস ন্দতযির স্থানগুতোতক খঢতক রা তে হতব।’ বেে আহমদ
মুসা।
সাদহবা সাদবতের মু টা একটু রাঙা হতে উেে। একটু োবে। বেে,
‘এই হুকুম খছতেতদর ওপর খনই খকন?’
‘খছতেতদর সেতকিও বো হতেতছ। োতদর খপাশাক হািঁটুর ওপতর উেতে
পারতব না। েতব ‘খস ন্দতযির স্থানগুতো ঢাকতে হতব’-এই ধরতনর দনতদিশ
খছতেতদর খযতত্র খনই।’ আহমদ মুসা বেে।
‘এই দনতদিতশর কথাই আদম বেদছ স্যার। এমন দনতদিশ মাত্র খমতেতদর
খযতত্র আসতব খকন?’ বেে সাদহবা সাদবে।
‘এর পতয অ্তনক যুদে, অ্তনক কথা আতছ। আদম মাত্র একটা সহজ
যুদের কথা বেব সাদহবা।’
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বতে একটু খথতমই আবার বো শুরু করে, ‘সুন্দর ও মূেযবান দজদনস
আড়াে করতে হে অ্তের নজর খথতক। কারি, অ্তের খোে অ্নতথির সৃদষ্ট করতে
পাতর। খমতেরা বা খমতেতদর খস ন্দযি খেমদন একটা বস্তু যা আড়াে করতে হে।’
‘যুদেটা বুঝোম স্যার। দকু  খছতেতদর খস ন্দযি আড়াে করতে হতব না
খকন? ো দক খোতের বস্তু নে?’ বেে সাদহবা সাদবে।
‘খোমার প্রশ্ন ুবই সিংিে সাদহবা সাদবে। দকু  সমস্যা হতো, পুরুষরা
দনতজতদর রযা করতে পাতর, খমতেরা োতদর রযা করতে পাতর না। আতরকটা
বড় দবষে হতো, খমতেরা এই দবষতে পুরুষতদর ওপর আিমিাত্মক নে। অ্োে
জীবজিতেও খদ তব, এটাই সেয। প্রকৃদেিেোতবই খমতে প্রজাদে এই খযতত্র
নন-এযাতগ্রদসে, সিংরযিবাদী। অ্েদদতক এতযতত্র পুরুষরা এতকবাতরই উতটা।
নারীরা, নারীতদর খস ন্দযি পুরুষতদর শুধু আিমি নে, োতোতেতন্সরও দশকার
হে। প্রািীন, আধুদনক সব ইদেহাস এ ধরতনর ঘটনাে েরপুর। সুেরািং নারী ও
নারীর খস ন্দযি প্রতোজন অ্নুযােী আড়াে করা োতদর এবিং সমাতজর জতে
কেযািকর।’ বেে আহমদ মুসা।
‘আপনার সব যুদে মানোম স্যার। দকু  সব মানুষ ারাপ নে, বরিং
খবদশরোিই োতো। ইদেহাস এরও সাযী। োহতে দকছু ারাপ খোতকর কারতি
খমতেতদর জতে এে আতোজন করতে হতব খকন?’ সাদহবা সাদবে বেে।
‘দনতজতদর দনেন্ত্রতি রা তে পাতর এমন োতো মানুষ অ্তনক আতছ,
আবার অ্তনতক আতছ যারা সুতযাি ও সাহতসর অ্োতব োতো থাতক, দকু  শেোন
খযতহেু আতছ, শেোনী প্রবিো খথতক খকান মানুষই মুে নে। এই কারতিই
আিাহ সাবধান হওোর দবধানতক সাধারি কতর দদতেতছন। এ দবধাতনর
খয দেকোর আতরকটা দৃষ্টান্ত খদ , খিার সমাতজর ক’জন, অ্পরাধী সমাতজর
ক’জন, দকু  খদ , সাধারিোতব সবার জতে আইন দেদর হতেতছ। আইন
সবাইতকই পাহারা খদে। খমতেতদর খস ন্দযি আড়াতের বযাপারটাও এরকমই।’
আহমদ মুসা কথা খশষ করে।
দকু  খকান কথা এে না সাদহবা সাদবতের কাছ খথতক। োবদছে খস। োর
িঞ্চে খিা দু’দটতে অ্তনক প্রশ্ন। বেে, ‘স্যার, আপদন যা আমাতক বেতেন,
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আমার ২৪ বছর বেতস, আমার বাবা ো আমাতক বতেনদন খকন? আমার বাবার
মে োত া বাবা খো এটা বতেন না! খকন বতেন না? োন-দশযাে োরা খো
সমাতজর শীতষি!’
‘সাদহবা সাদবে, দবষেটা বুঝতে সমাজ-সেযোর িেীতর আমাতদর
প্রতবশ করতে হতব। সেযো-সিংকৃদের একটা িদরত্র আতছ। খয জাদে রাজননদেক,
সামদরক, অ্থিননদেক দদক দদতে য ন শীতষি খপ িঁতছ, ে ন িারপাতশ অ্েজাদের
ওপর প্রেযয বা পতরাযোতব োর রাজননদেক আদধপেয প্রদেদষ্ঠে হে। প্রেযয
ও পতরাযোতব ে ন আদধপতেযর অ্ধীন জাদেগুতোর জীবতন
আদধপেযকারীতদর দশযা-সিংকৃদেই প্রোবশীে হতে থাতক। খসটাই হতেতছ
আমাতদর জীবতন, মুসদেম খদশগুতোতে। এটা আদধপেযবাদী দশযা-সিংকৃদের
প্রবে খরাে। এই খরাতেই খেতস যাতে সবাই। এককোতব বাবাতদর খকান খদাষ
খনই।’ আহমদ মুসা বেে।
‘খরাে আপনাতক োসাতে পাতরদন খকন?’ দজোসা সাদহবা সাদবতের।
‘িাইদন বতে।’ আহমদ মুসা বেে।
সাদহবা দকছু বেতে যাদেে। োদডতে প্রতবশ করে ড. আজদা। বেে,
‘নাস্তা খরদড। সবাই নাস্তার খটদবতে খিতছ।’
‘িেুন স্যার।’ উতে দািঁড়াতে দািঁড়াতে সাদহবা সাদবে োড়া দদে আহমদ
মুসাতক।
নাস্তার খটদবতে সবাই বসে।
সাদহবা সাদবতের দদতক োদকতে ড. মাহজুন মাজহার দকছুটা দবস্মে দনতে
বেে, ‘সাদহবা সাদবে মা, জতন্মর পর এই প্রথম খোমাতক এই খপাশাতক
খদ োম। হোৎ এই খপাশাক?’
‘বাবা, আদম মুসদেম খমতে হতেদছ। খদড় দু’ঘন্টাে বাবা আদম স্যাতরর
কাতছ অ্তনক দকছু দশত দছ। আরও দশ তে িাই বাবা।’ বেে সাদহবা সাদবে।
‘ধেবাদ মা। আদম ও খোমার মা একসাতথ খোমাতক দনতে এই ধরতনর
কতেক খসট খপাশাক দেদর কতর দদতেদছোম। খবাধহে খপাশাকগুতো পরাই
হেদন।’ বেে মাহজুন মাজহার।
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‘হ্ািঁ, বাবা ে ন খপাশাক দেদর হতেদছে, দকু  মন দেদর হেদন।’ খহতস
বেে সাদহবা সাদবে।
ড. মাহজুন মাজহাতরর খোিঁতটও দমদষ্ট হাদস। বেে, ‘মনটা দেদর হতো
ক ন মা?’
‘আজদা দকছুযি আতি আমাতক বেে, আমাতদর খমহমান এ ধরতনর
খপাশাক পছন্দ কতরন না, আর এ খপাশাক পতরই েুদম োর সামতন ঘুরছ। আদম
ওতক দনতে ওপতর এোম। এতসই খপাশাক পাতট খফেোম। দকু  মনটা পাতট
দদতেতছন উদন।’ বেে সাদহবা সাদবে। োর মুত আতবি-রাঙা হাদস।
‘পাতট দদতেতছন? মন দক দু’এক দমদনতট পাটাবার দজদনস?’ বেে ড.
আজদা। োর খোিঁতট দুষ্টুদমর হাদস। মতন হে খোিঁতটর খপছতন খযন আরও কথা
আতছ।
‘দক বে আজদা! এক পেতকর খদ া, একটা কথাতেও মতন ওেট-পােট
ঘতট খযতে পাতর।’ সাদহবা সাদবে বেে।
ড. আজদা দকছু বোর জতে মু ুতেদছে। দকু  োর আতিই ড. মাহজুন
মাজহার বেে, ‘আেহামদুদেিাহ, এটাই খহাক। মতন হতে, আমার মতনর একটা
অ্বযে িাওো খযন পূরি হতো। এ িাওোটা আমার কাতছও খযন ুব স্পষ্ট দছে
না। আজ খোমাতক এই সুন্দর খপাশাতক খদত মনটা য ন আমার ুদশতে েতর
খিতছ, ে ন বুঝতে পারদছ, আমার মন এটাই িাইতো।’
‘ধেবাদ বাবা।’ বেে সাদহবা সাদবে।
‘ধেবাদ আমাতক নে মা, কৃেে হও আবু আহমদ আব্দুিাহর কাতছ।
উদন খযন এক পরশমদি। ওনার পরতশ ঘটনা পাতট যাে, মানুষও পাতট যাে।’
আহমদ মুসার খিাত -মুত অ্স্বদস্ত। বেে, ‘িরম সুন্দর নাস্তা দকু  আমরা
নষ্ট কতর খফেদছ।’
‘স্যদর, দেক বতেতছন জনাব আব্দুিাহ। আসুন আমরা শুরু কদর।’
বতেই খপ্লট খটতন দনতে কািঁটা িামি হাতে দনে ড. মাহজুন মাজহার।
সবাই নাস্তার দদতক মতনাতযাি দদে।
নাস্তা খশতষ সবাই কদফ াতে ড্রইিং রুতম খসাফাে দফতর দিতে।
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ড. আজদা িারদদতক িাইে। খদ ে, সাদহবা সাদবে খনই। কদফ খো দনে
খস। খকাথাে খিে কদফ দনতে?
কদফ হাতে দনতেই ুিঁজতে খবরুে সাদহবা সাদবেতক ড. আজদা।
সাদহবা সাদবেতক খপে ড. আজদা ড্রইিং রুতমর পাতশর একটা ঘতর।
সাদহবা সাদবতের হাতে কযাতমরা। কদফটা োর োণ্ডা হতে ঘতরর একটা
খটদবতে।
‘খোর হাতে এ সমতে কযাতমরা! কযাতমরা দনতে দক করদছস?’ ড. আজদা
বেে।
‘খোমাতদর খমহমান, বাবার পরশমদির কতেকটা ছদব দনোম এই
জানাো দদতে। দপ্লজ, েুদম ওতক দকছু বতো না।’ বেে সাদহবা সাদবে।
জানাোর দদতক এদিতে ড. আজদা খদ ে, সদেযই জানাো দদতে আহমদ
মুসাতক সম্মু খথতক খদ া যাতে।
দফতর দািঁড়াে ড. আজদা সাদহবা সাদবতের দদতক। দবস্মে োর খিাত ।
বেে, ‘দক সাদহবা, পরশমদি স্পশি কতর খফেে নাদক!’
‘দবদ্রূপ কতরা না আজদা। এই স্পশি আমার মে খমতেতদর সারা জীবতনর
িাওো হতে পাতর।’ বেে সাদহবা সাদবে। োর কে িিীর, আতবতি োদর।
ড. আজদা দু’ধাপ এদিতে সাদহবা সাদবতের কািঁতধ হাে খরত দরদেরা
কতে বেে, ‘আদম দবদ্রূপ কদরদন সাদহবা, আমার কথা েুদম বুতঝছ?’
সাদহবা সাদবে জদড়তে ধরে ড. আজদাতক। বেে, ‘এসব কথা থাক।
িে ড্রইিংতে যাই। আমাতদর আসাটা ‘অ্ড’ হতে খিতছ।’
ড. আজদা ও সাদহবা িেে ড্রইিংতের দদতক।
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৫
বারবার হােঘদড়র দদতক োকাদেে ওরাদন্ত ওরারেু। োর খিাত -মুত
অ্নধযি োব। স্বাোদবকোতব কথা বতে খিতেও োর অ্দস্থরো কারুরই নজর
এড়াবার কথা নে।
দবষেটা েযয কতর মুত হাদস খটতন দমহরান মুতসি মাদসস দনতজর
হােঘদড়টা খদত দনতে বেে, ‘দম. ওরাদন্ত ওরারেু, এ ন মাত্র খোর খপ তন
পািঁিটা। ওরা েযান খথতক যাত্রা কতরতছ ৪টাে। রাস্তাে কতেক জােিাে খিদকিং
আতছ। ওতদর ইজদডর এতস খপ িঁছতে খসাো ঘণ্টা োিতবই। দিদন্তে হবার খকান
কারি খনই।’
ইজদডর শহরদট আতমিদনোর োতিাো েুদকি প্রতদশ ইজদডর-এর
রাজধানী। মাউন্ট আরারাে পবিেদট এ প্রতদতশই অ্বদস্থে। ইজদডর শহরদট
মাউন্ট আরারাে খথতক প্রাে ৪০ দকতোদমটার উত্তর-পূতবি অ্বদস্থে। এ ান খথতক
আতমিদনো সীমান্ত মাত্র ১৫ দকতোদমটার দূতর।
দমহরান মুতসি মাদসতসর কথা খশষ হতেই ওরাদন্ত ওরারেু বেে, ‘ওরা
ক ন আসতব এ দনতে আমার খকান দিন্তা খনই। উদিগ্ন আদম মাউন্ট আরারাতের
ডকুতমন্ট দনতে। ডকুতমন্টদট ক ন আমাতদর হাতে খপ িঁছতব, এ দনতেই আমার
অ্দস্থরো। আপদন জাতনন দম. দমহরান মাদসস, দুেিে এই মানদিত্রদট হাতে পাওো
আমার কে বছতরর সাধনা।’
ওরাদন্ত ওরারেু ‘োোর অ্ব খনাহা’স খহাদে আকি’ গ্রুতপর খপ্রদসতডন্ট।
এই গ্রুপতক সিংতযতপ ‘খহাদে আকি গ্রুপ’ বো হে। সাধারি মানুতষর কাতছ এরা
পেিম্বর নুহ-এর স্মৃদেধে মাউন্ট আরারাতের েে বতে পদরদিে। এতদর কাতছ
‘মাউন্ট আরারাে’ খদবো, এই মাউন্ট আরারাতের প্রদে এতদর এে েদের
আদধকয, এটাই মানুষ জাতন। এই জানার আড়াতে এই গ্রুপ আসতে একদট
েেিংকর খোেী িি। খোে খথতকই এই গ্রুতপর জন্ম। একটা খোক-দবশ্বাতসর এর
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উত্তরসূরী। শে শে বছর ধতর বিংশ-পরেরাে এক খশ্রিীর দবতশষ কতর আরারাে
আতমিনীে ৃোনতদর মতধয এ দবশ্বাস িতে আসতছ খয, হযরে নুহ আ.-এর
খন কাে টন টন স্বিি দছে। নুহ আ. –এর একজন েে অ্দে পুরােন ধমিােতের
একজন খসবক এই টন টন স্বিি খন কাে েুতেদছে হাদের দপতে কতর। প্লাবন খশষ
হবার পর খসই আবার স্বিি নাদমতে দনতে পাহাতড়র বড় গুহাে খরত দছে
সামদেকোতব। খবাধহে খেতবদছে, সব দেক-োক কতর স্বতিির োণ্ডারতক আবার
ঐ ধমিশাোে দফদরতে দনতে যাতব। দকু  প্লাবতন ধমিশাোদট সেূিি দনদশ্চহ্ন হওোে
খস স্বিিোণ্ডারতক গুহা খথতক আর দনতে যােদন। খস খেতবদছে, স্বিিোণ্ডার পদবত্র
পবিতের গুহাে থাকতব, এটাই খবাধহে আিাহর ইো। খসই খথতক স্বতিির খসই
অ্েুে োণ্ডার পবিতের খসই গুহাতেই আতছ। ‘খহাদে আকি গ্রুপ’ খসই স্বতিিরই
োোশ করতছ বহু বছর ধতর। দকু  গুহাদটর সন্ধান োরা পােদন। মাউন্ট
আরারাতের দুই শৃতঙ্গর মাঝ াতন খয াতন নুহ আ.-এর খন কা প্লাবতনর পর েযান্ড
কতরদছে, োরই আতশপাতশ খকান বড় গুহাে স্বিিোণ্ডার রতেতছ। দকু  মাউন্ট
আরারাতের বরফ প্রাে দেনশ’ ফুতটর মে িেীর হওোে গুহা দিদহ্নে করা খযমন
কদেন, গুহাগুতোর খেেরটা োোশ করা আরও কদেন। সবতিতে বড় খয মুশদকতে
োরা পতড়তছ খসটা হতো, ১৮৪০ সাতের েোবহ েূদমকতে পাহাতড় দবরাট
পদরবেিন আতস এবিং অ্তনক গুহা বন্ধ হতে যাে। স্বিিোণ্ডাতরর গুহা অ্নুসন্ধানও
কদেন হতে যাে। প্রতোজন পতড় েূদমকে-পূবি সমতে পবিতের গুহাগুতোর অ্বস্থান
জানা। এই েথয োতের জে ‘খহাদে আকি গ্রুপ’ হতে হতে ছুতট খবড়াে।
অ্েদদতক দমহরান মুতসি মাদসস ‘সান অ্ব খহাদে আরারাে’ (Son of Holy
Ararat- SOHA) সম্প্রদাতের খপ্রদসতডন্ট। ুব প্রািীন এই সম্প্রদাে। সমতের
পদরবেিতন সম্প্রদাতের নামদট অ্দেন্ন থাকতেও সম্প্রদােদটর প্রকৃদে পাতট খিতছ।
প্রািীনকাতে সম্প্রদােদট ধমিেীরু মানুতষর প্রদেষ্ঠান দছে। সকে প্রকার দহিংসাদবতিষ ও দবষময দিন্তার বাইতর দছে। মধযযুতি খসাহা (SOHA) সম্প্রদাে
রাজননদেক প্রদেষ্ঠাতন পদরিে হতো। োরা দাদব েুেতো, মাউন্ট আরারাে
আতমিদনোর এবিং আতমিদনো মাউন্ট আরারাতের। োতদর কাতছ মাউন্ট আরারাে
খদবো, খস খদবোর সৃদষ্ট আতমিদনো। োরা বেে, খস োিয খদবো মাউন্ট
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আরারােতক বাদ দদতে আতমিদনোর অ্দস্তত্ব কল্পনাই করা যাে না। এই সব কথা
ও দাদব সামতন এতন ‘খসাহা’ সম্প্রদাে দহিংসাত্মক এক সন্ত্রাসী আতন্দােন শুরু
করে, নুহ ও খজসাতসর খহাদে েযান্ড আতমিদনো ও খহাদে মাউন্ট আরারাতের
জতে হেযা-েুেনতক োরা পুিয বতে মতন করে। োতদর এই হেযা ও সন্ত্রাতসর
দশকার হতো েুদকি মুসদেম জনসাধারি। এরই অ্িংশ দহতসতব ‘খসাহা’রা প্রথম
দবশ্বযুে িোকাতে েুরতকর দবরুতে রাদশোতক সাহাযয-সহতযাদিো করার ষড়যন্ত্র
কতর। এরই জবাতব েুরক ‘খসাহা’ নাতমর আতমিনীে েুদকি নািদরকতদর দবরুতে
প্রদেতরাধমূেক পদতযপ গ্রহি কতর। এতকই আতমিদনো ও পদশ্চমী দমত্ররা
আতমিনীে িিহেযা নাম দদতেতছ। পতর আতমিনীে সরকার খসাহাতদর দবরুতে
ড়িহস্ত হে। এইোতব ‘খসাহা’খদর আতন্দােন দস্তদমে হতে খশষ পযিন্ত অ্দস্তত্বহীন
হতে পতড়। দকু  আধুদনককাতে এতস ‘খহাদে আকি গ্রুপ’-এর উকাদন এবিং অ্তঢে
অ্থি-সাহাতযয ‘খসাহা’রা আবার সদিে হতে উতেতছ। উেতের স্বাথি উোতর দুই
গ্রুতপর মতধয একটা আন-খহাদে সেকি িতড় উতেতছ। খসাহারা িাে, েুরতকর
ইজদডর, কারস, অ্যাদগ্র ও েযান প্রতদশসহ মাউন্ট আরারােতক আতমিদনোর সাতথ
এক কতর খফেতে। এতে মাউন্ট আরারাে আতমিদনোর এবিং আতমিদনো মাউন্ট
আরারাতের এই আবহমান েযয োতদর হাদসে হতব। অ্েদদতক খহাদে আকি গ্রুপ
িাতে, দনরপদ্রতব, খকান বািঁধা-দবপদত্ত, নজরদাদর ছাড়া মাউন্ট আরারাতে
স্বিিোণ্ডাতরর সন্ধান করতে। খিাটা এোকা দবতশষ কতর মাউন্ট আরারাে েুদকি
দসতের প্রেযয দনেন্ত্রতি থাকাে স্বিিোণ্ডাতরর সন্ধান করা প্রাে অ্সিব হতে
পতড়তছ। মাউন্ট আরারাে আতমিদনোর অ্িংশ হতে এই অ্সুদবধা থাকতব না। ে ন
মাউন্ট আরারােতক দবেক ানার মে বযবহার করা যাতব এবিং মাউন্ট আরারাতের
স্বিিোণ্ডার হাতের মুতোে এতস যাতব।
‘মাউন্ট আরারাতের হাজাতরা মানদিত্র আতছ। ুব দবস্তাদরে, ুব সূক্ষ্ম
মানদিত্রও রতেতছ। দকু  সব বাদ দদতে ঐ দবতশষ মানদিত্রটা খকন এে জরুদর দম.
ওরাদন্ত ওরারেু?’ বেে দমহরান মুতসি মাদসস ওরাদন্ত ওরারেুর কথা খশষ
হতেই।
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‘আসতে ঐ মানদিত্রটা অ্দিেীে দম. দমহরান মাদসস। এক দুেিে মানদিত্র
ওটা। বো যাে, এক উেঙ্গ মানদিত্র ওটা মাউন্ট আরারাতের। ৃেপূবি ৫শ’
অ্তব্দর এক দুেিে গ্রীষ্মকাে এতসদছে। ইদেহাতসর সবতিতে বড় রাপীদড়ে
গ্রীষ্মকাে দছে এটা। মাউন্ট আরারাতের ১৪০০০ ফুট-খেতেে খথতক ১৭০০০
ফুট পযিন্ত সব সমে বরতফ ঢাকা থাতক। দকু  খসই গ্রীষ্মকাতে মাউন্ট আরারাতের
বরতফর খেতেে ১৬০০০ দফট পযিন্ত উতে যাে। ইদেহাতস প্রথমবাতরর মে মাউন্ট
আরারাতের ২০০০ ফুট এোকার বরফ িতে নগ্ন হতে পতড়। এরই সুতযাি খনন
ওরাদন্ত রাজবিংতশর েৎকােীন রাজসোর দশল্প ও েূ-েেদবদ সোসদ নাইতরা
নাদরদজোন। ইদেহাতস প্রথমবাতরর মে নগ্ন হতে পড়া মাউন্ট আরারাতের ঐ
অ্িংতশর (১৪০০০ খথতক ১৬০০০ দফট) দবস্তাদরে মানদিত্র আিঁতকন দেদন। যাতে
পবিতের প্রদে োিঁজ ও প্রদে গুহা শুধু নে, বড় বড় পাথতরর অ্বস্থানও খস মানদিতত্র
দিদহ্নে হে। আর আপদন জাতনন, আমাতদর দপো নুতহর খন কা প্লাবন খশতষ
মাউন্ট আরারাতের ১৫ হাজার ৫শ’ দফট উচ্চোে এক দিদরোিঁতজ েযান্ড
কতরদছে। এ াতনই খন কাদট এ নও আতছ খকান গুহাে অ্থবা পাহাতড়র খকান
ধ্বিংসস্তুতপর আড়াতে। ৫শ’ ৃেপূবি অ্তব্দ দকু  সব গুহা ও পবিতের োিঁজ সবই
অ্যে দছে। সুেরািং নাদরদজোতনর ঐ মানদিতত্র নুতহর খন কা এবিং আতশপাতশর
সব গুহাসহ সব গুহার অ্বস্থান জানা যাতব। আর এটা দনদশ্চে, খন কার
আতশপাতশর খকান দনরাপদ গুহাতেই স্বিিোণ্ডার সিংরদযে রা া হতেতছ।
মানদিত্রদট খপতে এই সব গুহার খোতকশন দহতসব-দনতকশ কতর খবর কতর খনো
যাতব। এ াতনই মানদিত্রদটর গুরুত্ব দম. দমহরান মাদসস।’
দীঘি বেবয দদতে থামে ওরাদন্ত ওরারেু।
‘আপনার কথাগুতো রূপকথার মে মতন হতে।’ বেে দমহরান মাদসস।
‘বাস্তবো অ্তনক সমে রূপকথাতকও ছাদড়তে যাে।’ ওরাদন্ত ওরারেু
বেে।
‘োই মতন হতে। দকু  এই দবস্মেকর মানদিতত্রর সন্ধান দক কতর
খপতেন? জানতেন দক কতর খয, মানদিত্রদট েযান দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে
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খসকশতন আতছ? আদম খো বহুবার দমউদজোতমর আরারাে খসকশতন খিদছ, দকু 
মানদিত্রদট খো খদদ দন!’ বেে দমহরান মাদসস।
‘খস আর এক কাদহনী দম. দমহরান মাদসস। খবশ দকছুদদন আতি
ইতেতরতেতনর খসন্ট খমরী মনোদরতে কতেকদদন দছোম। মনোদরর খজযষ্ঠেম
ফাদার দপটার জনতক আপদন খিতনন। বেস োর ১০৯ বছর। জীবন্ত এক
দমউদজোম দেদন। মাউন্ট আরারােতক দযশুর জন্মস্থান খবতথেতহতমর মেই েদে
কতরন দেদন। আর মাউন্ট আরারাে সেতকি োর খিতে অ্দেে বযদে আতমিদনো
ও েুরতক আর খকউ খনই। মাউন্ট আরারাে দবষতে োর সাতথ কতেকদদন ধতর
আোপ কতরদছ। কথাে কথাে আদম মাউন্ট আরারাতের স্বিিোণ্ডাতরর কল্পকাদহনী
সেতকি বতেদছোম। দেদন বতেদছতেন, এটা কল্পকাদহনী নে, দপো নুহার
খন কার মেই বাস্তবো ওটা। েতব মা খমরীর ঐ সেদ মা খমরী মানুতষর খিা
খথতক আড়াে কতর খফতেতছন। দপো নুহার খন কা েযান্ড করার জােিাে খযদদতক
খন কার সামতনর দদকটা দছে, োর সামতনর এক গুহাে স্বিিোণ্ডার সিংরদযে করা
হতেদছে। দকু  ১৮৪০ সাতের েোবহ েূদমকতের মাধযতম গুহার মু বন্ধ হতে
খিতছ। আদম োতক দজতেস কতরদছোম, ‘োহতে আমাতদর পদবত্র পবিতের
আদদরূপ আর খনই। এটা েেতদর জতে এক দবরাট যদে নে দক?’ দেদন
বতেদছতেন, ‘এটা ঈশ্বতরর ইোে হতেতছ বৎস। এ দনতে কথা খোতো না। েতব
পদবত্র পবিতের আদদরূপ খদ তে িাইতে, োরও একটা সুতযাি ঈশ্বর খরত তছন।’
বতে খথতম দিতেদছতেন দেদন। ইদজতিোতর িা এদেতে দদতেদছতেন দেদন। আদম
উদগ্রীব হতে োতক দজতেস কতরদছোম, ‘দক খসই সুতযাি, খকাথাে খসই সুতযাি?’
দেদন আমার দদতক খিা েুতে োদকতেদছতেন। দস্থর দৃদষ্টতে খদত দছতেন
আমাতক। পতর বতেদছতেন, ‘দক বেদছতে, েুদম ‘োোর অ্ব খহাদে আরারাে’এর খনো? হ্ািঁ, খোমার এটা জানার রাইট আতছ।’ বতে একটু িুপ খথতক দেদন
শুরু কতরদছতেন, ‘অ্ন্তে একটা মানদিতত্র পদবত্র মাউন্ট আরারাতের আদদরূপ
সিংরদযে আতছ। এই মানদিত্রদট দেদর হতেদছে ৃেপূবি ৫শ’ অ্তব্দর খকান এক
সমে। সমেদট দছে এক মাতহন্দ্রযি। য ন পদবত্র মাউন্ট আরারাে মাথাে-টুদপর
মে আস্তরি ছাড়া সমগ্র িা খথতক বরতফর খপাশাক খঝতড় খফতে দদতেদছে,
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খযমনটা দছে দেক প্লাবন ও প্লাবন-উত্তর দকছু সমতে। খসই সমে ওরাদন্ত
রাজবিংতশর দবোনী সোসদ ঈশ্বরেে নাইতরা নাদরদজোন এই মানদিত্র দেদর
কতরন।’ বতে আবার খথতম দিতেদছতেন বৃে দপটার জন। ইদজতিোতর িা’টা
এদেতে আবার খিা বুতজদছতেন। মানদিতত্রর কথা শুতন বুকটা আমার খোেপাড়
কতর উতেদছে। মানদিত্রটা খকাথাে পাওো যাতব, ো জানার জতে আদম মদরো।
আদম বেোম, ‘ঐ মানদিতত্রই পদবত্র মাউন্ট আরারাতের আদদ রূপ জানা যাতব।
দকু  মানদিত্রদট পাওো যাতব খকাথাে?’ বৃে ফাদার আবার খিা ুেে। োকাে
আমার দদতক। খিাত খসই সন্ধানী দৃদষ্ট। বেে, ‘‘োোর অ্ব খহাদে মাউন্ট
আরারাে’ সিংিেতনর েুদম প্রধান না! হ্ািঁ, খোমাতক বো যাে। মানদিত্রদট ওরাদন্ত
রাজবিংতশর প্রপাদটি দছে। অ্তনক রাজননদেক উোন-পেতনর মধয দদতে
মানদিত্রদটর স্থান হে খেক-েযানেীরস্থ ঐ অ্ঞ্চতের প্রািীনেম মনোদর
দেেদকতটপী ধমিােতে। এই যুতির এক নন কাতজর মাধযতম দেেদকতটপী ধমিমে
আদবষ্কৃে হতে অ্োে সব প্রত্নতোদেক দ্রতবযর সাতথ খপাড়া খিাোিং রদযে
মানদিত্রদটও েযান কযাদেস প্রাসাদ দমউদজোতম দনতে যাওো হে। আদম ে ন
েযাতন দছোম। আমার মে প্রবীি ধরতনর কতেকজন িীজিার প্রদেদনদধ ও
প্রত্নতেেদবদতক ডাকা হে মানদিত্রটাতক লযাদসফাই করার খযতত্র মোমে খদোর
জতে। আমরা মানদিত্রদটতক মাউন্ট আরারাতের প্রািীনেম মানদিত্র দহতসতব
অ্দেদহে কদর। এরপরই অ্দে গুরুত্বপূিি দদেে দহতসতব েযান কযাদেস
দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে খসকশতন ওটা রা া আতছ। আদম আনদন্দে,
মাউন্ট আরারাতের আদদরূতপর দনদশিন ঈশ্বর এোতব সিংরদযে করতেন।’ বৃে
ফাদার দপটার জতনর এই কাদহনী আমার হাতে আকাতশর িািঁদ েুতে খদে। হাতে
িািঁদ পাওোর মেই ুদশ হই। খসই মানদিত্র দনতেই ওরা এ ন েযান খথতক
আসতছ। আমার মন অ্দস্থর হতব না খকন বেুন?’
‘আপনার কথা দেক ওরাদন্ত ওরারেু! সদেযই মানদিত্রদট মহামূেযবান।
আর এ মানদিতত্রর সন্ধান পাওোর কাদহনী রূপকথাতক হার মানাে। আদম মতন
করদছ, আমাতদর দমশন সফে হতব, দুেিে মানদিতত্রর এই সন্ধান পাওোটা োরই
েযি।’ বেে দমহরান মাদসস।
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‘ঈশ্বর আপনার কথাতক সতেয পদরিে করুন।’ বতে আবার হােঘদড়র
দদতক োকাে ওরাদন্ত ওরারেু। বেে, ‘খদদর খনই, অ্ল্পযতির মতধযই ওরা এতস
যাতব।’
ওরাদন্ত ওরারেুর কথা খশষ হতেই বাইতরর েতন িাদড়র শব্দ খপে।
কান াড়া ওরাদন্ত ওরারেু এবিং দমহরান মাদসস দু’জতনরই।
িাদড়র শব্দ োতদর বাদড়র িাদড় বারান্দাে এতস খথতম খিে।
োফ দদতে উতে দািঁড়াে ওরাদন্ত ওরারেু ও দমহরান মাদসস দু’জতনই।
দু’জতনই ছুটে বাইতর খবরুবার জতে।

মানদিত্রদট বার বার ুিঁতট ুিঁতট খদ ার পর মু েুেে দমহরান মাদসস ও
ওরাদন্ত ওরারেু দু’জতনই।
োকাে োরা পরস্পতরর দদতক। োতদর খিাত -মুত দবস্মে ও আনন্দ।
প্রথতমই মু েুেে দমহরান মাদসস। বেে, ‘আমার অ্বাক োিতছ, খস
সমতের দশল্পীরাও এমন দি-ডাইতমনশনাে নকশা আিঁকতে পারতো! পদবত্র
মাউন্ট আরারাতের অ্দ্ভুে এই দি-ডাইতমনশনাে নকশা। ছদবর মেই খদ া যাতে
সব দকছু।’
‘ছদব কেদট ডাইতমনশনাতে ো দনতে আমার কাজ খনই দম. দমহরান
মাদসস, আমার আগ্রহ আরারাতের সাতড় পতনর হাজার দফট খথতক খষাে হাজার
দফতটর বরফমুে এোকা, দবতশষ কতর মাউন্ট আরারাতের পদশ্চম ঢাতের উত্তরপদশ্চম খকািটা। পতনর হাজার পািঁিশ’ দফট ওপতরর এই স্থাতনই প্লাবন খশতষ মহান
দপো নুতহর খন কা েযান্ড কতরদছে। নকশার এই স্থাতন নজর কতর খদ ুন,
পাহাতড়র এক িেীর োিঁতজ দশল্পী খন কার মে একটা স্থাপনার ওপতরর অ্িংশ
এিঁতকতছন। খন কার খডকটা খদ া না খিতেও খদ ুন, খডতকর ওপতরর দবশাে দুইআকৃদের একটা স্থাপনাতক দশল্পী স্পষ্ট কতর েুতেতছন। এই স্থাপনার সামতনর
প্রান্ত খথতক দকছুটা জােিা বাদ দদতে আরও সামতন েীতরর মে খক দিক একটা
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দজদনসতক মাথা উিঁিু কতর থাকতে খদ া যাতে! দনশ্চে সামতনর গুহাই হতব। এর
িারপাতশ পবিতের িাতে এবিং পবিতের ািঁজ ও োিঁতজর খমতঝতে খদ ুন, নানা
আকাতরর গুহাতক দশল্পী ুব স্পষ্টোতব দিদহ্নে কতরতছন। এই গুহাগুতোই
আমাতদর সব আগ্রহ ও আকষিতির খকন্দ্র। আকুেোতব এই গুহাগুতোর অ্বস্থা ও
দশিনই আমরা খিতেদছ। ঈশ্বর খসটা আজ আমাতদর দদতেন। দশল্পীতক ধেবাদ
খয, পদবত্র পবিতের নকশা আিঁকার খযতত্র এই এোকার নকশাতেই খযন নজর
দদতেতছন খবদশ, এই এোকার নকশাতকই দেদন সবতিতে দবস্তাদরে ও দন ুিঁে
করতে খিতেতছন। দত ুন পরু্বেতর ঢাে, ািঁজ ও োিঁতজ পাথরগুতোর
অ্বস্থানতকও দেদন স্পষ্ট কতর েুতেতছন। ধেবাদ দশল্পীতক। ধেবাদ ঈশ্বরতক।
পদবত্র স্বিিোণ্ডাতরর প্রদে আমাতদর খয আকষিি, োতকও অ্নুতমাদন দদতেতছন
দনশ্চে।’
দীঘি বেবয দদতে থামে ওরাদন্ত ওরারেু। োর কতে উতত্তজনা এবিং
খিাত -মুত খোতের আগুন খযন জ্বে জ্বে কতর উতেতছ।
‘সদেযই ঈশ্বর আমাতদর সাহাযয কতরতছন। না হতে এই দুেিে ডকুতমন্ট
আমরা হাতে খপোম না। দকু  আসে কাজই আমাতদর বাদক। পতনর হাজার
পািঁিশ’ দফট খেতেতের গুহাগুতোর সন্ধান আমরা খপোম, খোতকশনও জানোম,
দকু  ুিঁতজ খবর করব দক কতর? েুদকি দসেরা খো কাউতক পাহাতড় দু’দণ্ডও
দািঁড়াতে খদে না।’ বেে দমহরান মাদসস।
‘খসটাই খো সমস্যা। েতব এই সমস্যা দূর করার কাজও খো আমরা শুরু
কতর দদতেদছ। এবিং খস কাজ ুব োতোোতবই এতিাতে। এই অ্ঞ্চতের টাতিিট
পদরবারগুতোতক ড্রাি-বযবসাতের ফািঁতদ খফোর আমাতদর খক শে ুবই কাজ
দদতে। আমাতদর খদো েথয দেক দেক পাওোে পুদেশও ুব উৎসাদহে হতে
উতেতছ। পুদেতশর অ্দধকািংশতকই আমরা দকনতে খপতরদছ। শুধু ইজদডর
এোকারই আড়াই হাজার পদরবাতরর দেন হাজার মানুষতক আমরা খজতে
খঢাকাতে খপতরদছ। ইতোমতধযই এ ান খথতক বারশ’ পদরবার উতেদ হতে খিতছ।
এই বারশ’ পদরবাতরর জােিাে আমাতদর পদরকল্পনা অ্নুসাতর নেুন বারশ’
পদরবারতক বসাতে খপতরদছ, যাতদর খমাট জনসিং যা পািঁি হাজার হতব। খয হাতর
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আমাতদর কাতজর অ্গ্রিদে হতে, োতে বছর াতনতকর মতধয ইজদডর, কারস,
অ্যাদগ্র ও েযান প্রতদশ এোকাে টাতিিতটড পদরবারগুতোতক উতেদ এবিং োতদর
স্থাতন আমাতদর খোকতদর পুনবিাসন সিব হতব।’ ওরাদন্ত ওরারেু বেে।
‘আদমও োই মতন করদছ। আমরা যেটা িাদে োর খিতেও কাজ দ্রুে
হতে। দকু  আদম েে করদছ, পুরােন পদরবাতরর উতেদ আর নেুন পদরবাতরর
পুনবিাসন সরকাতরর খিাত না পতড় যাে।’ বেে দমহরান মাদসস।
‘নেুন পদরবাতরর পুনিবাসন হতে এ কথা খকন বেতছন? আপদনই না
সবদকছু কতরতছন। ইস্তাম্বুে, আিংকারাসহ উত্ততরর শহরগুতোতে খয আতমিনীে
পদরবারগুতো ছদড়তে দছদটতে আতছ, োতদর মতধয যারা খবদশ রাজনীদে সতিেন,
োতদরতক িে দশ-পতনর বছর ধতর দদযি-পূবি ইজদডর, কারস, অ্যাদগ্র ও
েযাতনর মে প্রতদশগুতোতে খোটার বানাতনা হতেতছ পদরকদল্পেোতব সুদনদদিষ্ট
সব দেকানাে। খকউ বুঝতে পারতেও প্রমাি করতে পারতব না খয, অ্ে অ্ঞ্চে
খথতক এরা এতসতছ। িে দেনদট দনবিািন দকিংবা োরও খবদশ সমতের খোটার
োদেকাে োতদর নাম আতছ, দমউদনদসপযাে টযাক্স পদরতশাধ আতছ। অ্েএব
েতের দকছু খনই দম. দমহরান মাদসস।’
হাসতো দমহরান মাদসস। বেে, ‘ধেবাদ দম. ওরাদন্ত ওরারেু। কািতজকেতম আমরা দেক আদছ। দকু  আসতেই খো োরা হতব নেুন। এ দবষেটা
প্রশাসনসহ সতিেনতদর খিাত পতড় খযতে পাতর। আদম এই েেটাই করদছ।’
হাসে ওরাদন্ত ওরারেুও। বেে, ‘যাতদর আপদন সতিেন বেতছন, যারা
প্রদেদিো প্রকাশ করতে পাতর, োরা হে খজতে থাকতব, নেতো উতেদ হতব
টাকা-পেসা দনতে। সুেরািং প্রদেদিো প্রকাতশর খকউ থাকতব না দম. দমহরান
মাদসস।’
‘এটাই েরসা দম. ওরাদন্ত ওরারেু খয, যারা উতেদ হতে, োরা দেক
উতেদ নে। োরা জদম ও সেতদর খিতে অ্তনক খবদশ পদরমাি খপতে দনতজরা
সতর যাতে। সুেরািং োতদর খকান অ্দেতযাি থাকতছ না, প্রদেদিো প্রকাতশরও
সুতযাি োই হতব না। টাকা-পেসা প্রিুর রি হতেও অ্বাদিে পপুতেশনতক
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এইোতব সদরতে খদোর আমাতদর খক শে ুবই োতো হতেতছ।’ বেে দমহরান
মাদসস।
‘এজতে ধেবাদ দদতে হে ‘আমরা মানুষ’ নাতমর ইহুদদ এনদজওতক।
বুদেটা ওরাই দদতেতছ। ‘আমরা মানুষ’-এর খপ্রদসতডন্ট খমাতশ অ্যাতসনাথ
বতেদছতেন, ‘এই ধরতনর েৃিমূে পদরবেিতনর কাজ ক নও িাতের খজাতর করতব
না, বুদে দদতে করতব। বুদের সবতিতে বড় হাদেোর হতো টাকা। খক শতে েতের
পদরতবশ সৃদষ্ট কর, দনরাপত্তাহীনোর আেিংক ছড়াও, োরপর টাকা দাও দনরাপদ
স্থাতন সতর পড়ার জতে। খদ তব, ওরা খোমার শত্রু হতে নে, খোমার প্রদে কৃেে
হতে সতর যাতে, েুদম খযমনদট িাও।’ টাতিিতটড পদরবার ও খোকতদরতক ড্রািবযবসাতের ফািঁতদ খফোর বুদেও ‘আমরা মানুষ’ নাতমর ঐ ইহুদদ এনদজওর কাছ
খথতকই আমরা খপতেদছ। ধেবাদ োতদরতক। োতদর এই বুদে খমাযম অ্স্ত্র
দহতসতব কাজ দদতে।’ ওরাদন্ত ওরারেু বেে।
‘ঈশ্বরতক ধেবাদ। দকু  দম. ওরাদন্ত ওরারেু, একটা বড় িণ্ডতিাে খো
খবিঁতধ খিতছ। আদরোতসর বারজাদন পদরবারতক খকন্দ্র কতর আমাতদর পদরকল্পনা
সািংঘাদেকোতব মার খ তেতছ। আপদন জাতনন, ঐ পদরবাতরর সবতিতে সদিে
সদস্য যুবক আো সাোহ উদেন বারজাদনতক ড্রাি-বযবসাতের ফািঁতদ খফতে খজতে
পুতরদছ। োর দপো-মাো আতছন মতকাতে। োতদর েরফ খথতক এ নও েতের
দকছু ঘতটদন। দকু  আো সাোহ উদেতনর খবান ড. আজদা আতেশা এতসতছ
জামিাদন খথতক। খসই এতস ঝাতমো পাদকতেতছ। োতক ড্রাতির ফািঁতদ খফোর খিষ্টা
করা হতেদছে। ড্রাি-ফািঁদ পাোর জে আমাতদর বােক-বাদেকা বাদহনীর একজন
বােকতক পাোতনাও হতেদছে ড. আজদার ঘতর ড্রাি রা ার জতে। দকু  ড.
আজদা োতক ধতর খফতে। খিাপনীেো যাতে বােকদট ফািঁস করতে না পাতর
খসজতে থানাে দনতে যাওোর পতথ আমাতদর খোকরা বােকদটতক হেযা কতর।’
বতে দমহরান মাদসস থামে এবিং খটদবে খথতক পাদনর গ্লাস েুতে দনে।
‘িমৎকার কাজ কতরতছ আমাতদর খোকরা। এরপর আমাতদর দকছু
খোক খস াতন মারা খিতছ, এই খো! এটা আদম েযান খথতকই শুতনদছ।’ বেে
ওরাদন্ত ওরারেু।
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দমহরান মাদসস পুতরা গ্লাতসর পাদন ঢক ঢক কতর দিতে দনতে বেে, ‘শুধু
খোক মারা যাওো নে, খসই খোতকরা দক অ্বস্থাে দকোতব মারা খিে, ো
অ্যাোদমিিং। আমাতদর একজন মূেযবান বােক হারাবার খশাধ খনোর জতে
খসদদনই সন্ধযা রাতে ড. আজদাতক দকডোপ করতে দিতেদছে আমাতদর দকছু
খোক। দেক খসসমে পুদেশ খস াতন হাদজর হে এবিং দকডোপ কতর খফরার পতথ
আমাতদর িারজনই পুদেতশর গুদেতে মারা যাে, অ্থি পদরিে জানার পর পুদেশ
োতদর মারার কথা নে। আমাতদর নীদে অ্নুসাতর খসদদন রাতেই ড. আজদাতক
োর বাদড় খথতক ধতর আনার জতে দুধিষি কতেকজনতক পাোতনা হতেদছে। োরা
সকতেই মারা পতড়। এর প্রদেতশাধ খনোর জতে শত্রুতক সমে না খদোর
আমাতদর খয নীদে, খসই অ্নুসাতর খহাম সাদেিতসর িাদড় কতর খহাম সাদেিতসর
ছদ্মতবতশ আমাতদর ৭জন কমাতন্ডা যাে খস াতন। ৭ জন কমাতন্ডাই মারা
পতড়তছ। পরবেিী এই দু’ঘটনাে পুদেতশর সাহাযয আমরা পাইদন।’
দবস্মে ফুতট উতেদছে ওরাদন্ত ওরারেুর খিাত -মুত । দমহরান মাদসস
থামতেই খস বতে উেে, ‘খক হেযা করে োতদর? ঐ পুিিঁ তক খমতেটা? ো দক কতর
সিব?’
‘খমতেটা নে, োতদর বাদড়তে আসা একজন খমহমান। সিবে ড.
আজদার খকান আত্মীে।’ দমহরান মাদসস বেে।
‘বারজাদন পদরবার ও োতদর আত্মীে-স্বজতনর সবাই খো আমাতদর
ন দপিতি। োতদর মতধয খকউ এই অ্সাধয সাধন কতরতছ বতে খো মতন হে না।’
বেে ওরাদন্ত ওরারেু।
‘আদমও বুঝতে পারদছ না দক ঘটনা। ইজদডর পুদেতশর দডওদপ াদিকান
খয খমতসজ আমাতদর দদতেতছন, খসটাও উতিিজনক। বতেতছন দেদন, ড.
আজদাতদর খমহমান খোকদট সাধারি নে। রাতের শীষি পযিাতের সাতথ োর
খযািাতযাি থাকতে পাতর।’ দমহরান মাদসস বেে।
‘রাতের শীষি পযিাতের সাতথ োর খযািাতযাি থাকতে পাতর? োহতে খস
খস?’ বেে ওরাদন্ত ওরারেু। উতিি োর কতে।
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োর কথা খশষ হতেই দমহরান মাদসতসর দপএস দমহরান মাদসসতক েযয
কতর বেে, ‘স্যার, আদরোস খথতক দম. োরদান এতসতছন।’
‘হ্ািঁ, আমরা োতকই আশা করদছোম। দনতে এস োতক।’
োরদান বুরাি আদরোস অ্ঞ্চতের ‘খসাহা’ প্রধান।
দমদনট াতনতকর মতধযই োরদান বুরাি ঘতর প্রতবশ করে। দমহরান
মাদসস ও ওরাদন্ত ওরারেু দু’জতনই স্বািে জানাে োতক।
োরদান বুরাি দিতে দমহরান মাদসতসর সামতনর খসাফাে বসে।
‘খসাজা আদরোস খথতক এতেন?’ দজতেস করে দমহরান মাদসস োরদান
বুরািতক।
‘স্যার, আদরোস খথতক েযান হতে এ াতন আসদছ স্যার।’
‘বে দক বর?’ দজোসা দমহরান মাদসতসর।
‘োতো নে স্যার। খোকদট এতস সবদকছুই েণ্ডেণ্ড কতর দদতে।’ বেে
োরদান বুরাি।
‘খকান খোক? ড. আজদার অ্দেদথ?’ দমহরান মাদসস বেে।
‘দেক বতেতছন স্যার! ঐ খোকদটই।’ োরদান বুরাি বেে।
‘েণ্ডেণ্ড দক করতছ? দু’ঘটনাে আমাতদর খেরজন খোক খমতরতছ, খসটাই
দক?’ বেে দমহরান মাদসস।
‘শুধু এটাই নে স্যার। খোকদট খয যাদুকর। এতসই খযন সব খজতন
খফেতছ। এতসই নাদক খস পুদেশতক জাদনতেতছ, ইজদডরসহ দদযি-পূতবির
কতেকদট প্রতদশ খথতক খোক উতেদ কতর বাইতরর খোক এতন পুনবিাসন করা
হতে। সবিতশতষ আমরা জানতে খপতরদছ, খস খোক োদিতেতছ বাদড় বাদড় ঘুতর
একটা দরতপাটি দেদর করতে োতদর অ্দেতযাি সেয প্রমাতির জে।’ োরদান
বুরাি বেে।
োরদান বুরাতির কথা শুতন দমহরান মাদসস ও ওরাদন্ত ওরারেু দু’জতনর
মু কাতো হতে খিতছ। ওরাদন্ত ওরারেুর মু খফতটই খযন দিৎকার খবরুে, ‘বেছ
দক োরদান বুরাি? এতসই খোকটা এসব জানতে খপতরতছ?’
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‘খসটাই খো আশ্চতযির। োরা থানাে খয খকস কতরতছ, োতেও োতদর
এসব কথা আতছ। পুদেশ আমাতদর এটা জাদনতেতছ।’ বেে োরদান বুরাি।
‘খোকদট খক খোমরা খজতনছ?’ দজোসা দমহরান মাদসতসর।
‘জানা যােদন। েতব খস খয বারজাদন পদরবাতরর আত্মীে নে, এটা
দনদশ্চে। পুদেতশর কাছ খথতকও এ বযাপাতর খকান েথয পাওো যােদন। পুদেশ
সদস্য রদশদ দারাি দিদকৎসা দনতেন েযাতন। আর দডওদপ াদিকান াদিপ
খেমন দকছু েথয দদতে পাতরনদন।’ োরদান বুরাি বেে।
‘খকাথাে এ ন খোকদট?’ বেে ওরাদন্ত ওরারেু।
‘িেকাে েযাতন এতসতছ। এতস এ াতনও িণ্ডতিাে পাদকতেতছ।’
োরদান বুরাি বেে।
‘দক িণ্ডতিাে?’ দমহরান মাদসস বেে।
‘িণ্ডতিাে মাতন এ াতনও আমাতদর কাতজ বািড়া খদতব বতে মতন হতে।
আদম এ াতন রওোনা খদোর আতি পুদেশ সূতত্র জানতে পারোম, েযান কযাদেস
প্রাসাদ দমউদজোতমর এই রাতের রোে অ্দেযাতনর ঘটনাতক খস মাউন্ট
আরারাতের উদিধারী মাতন আমাতদর কাণ্ড বতে পুদেশতক জাদনতেতছ। আরও
মজার...।’
োরদান বুরাতির কথার মাঝ াতনই ওরাদন্ত ওরারেু উদিগ্ন কতে বতে
উেে, ‘উদিধারীর কথা খস বতেতছ? জানে দক কতর আমাতদর মাউন্ট আরারাতের
সদস্যরা উদি ধারি কতর! অ্সিব বযাপার!’
‘খস জতেই খো খোকটা যাদুকর। আরও একটা বড় বযাপার হতো,
েযাতনর পুদেশ সূু্তত্রই আদম জানোম, দমউদজোতম রোে এ ঘটনার দাতে
দমউদজোতমর প্রধান খগ্রফোর হওো অ্বধাদরে দছে। দডদজদপ পুদেশ দনতে স্বেিং
দিতেদছতেন ড. মাহজুন মাজহারতক খগ্রফোতরর জতে। দকু  খস াতনও হাদজর
ঐ যাদুকর খোকদট ড. আজদা ও ড. সাহাব নুরীতক দনতে। খোকদট োর যুদে
দদতে ঘটনার খমাড় এতকবাতর পাতট খদন এবিং ড. মাহজুন মাজহার দনতদিাষ হতে
যান এবিং দমউদজোতমর হামোকারীরা দকোতব, খকান খক শতে দমউদজোতম
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প্রতবশ কতরতছ, োরও সিাবয েথয খস পুদেশতক দদতেতছ। পুদেশ খস অ্নুসাতর
েদন্তও শুরু কতর দদতেতছ।’
‘অ্সিব সব কথা বেতছন দম. োরদান। দকোতব একজন খোক এোতব
সবজান্তা হতে পাতর? পুদেশতক খদ দছ এোতব খস হাতের মুতোে দনতে খফতেতছ।
কল্পনারও অ্েীে ঘটনা এসব।’ বেে দমহরান মাদসস।
‘েযাতন খকাথাে উতেতছ খোকটা?’ বেে ওরাদন্ত ওরারেু।
‘েযান দবশ্বদবদযােতের অ্ধযাপক, ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরীর
বাদড়তে।’ োরদান বুরাি বেে।
ওরাদন্ত ওরারেু োকাে দমহরান মাদসতসর দদতক। বেে, ‘এসব শুতন আর
োে খনই দম. দমহরান মাদসস। এ ন বেুন দক করা যাে? ঐ খোকদটতক এক
মুহূেও
ি বািঁদিতে রা া যাে না।’
‘এ ন সব কাজ খছতড় ঐ খোকদটতকই খদ তে হতব। সদেযই বতেতছন,
ওতক বািঁদিতে খরত আমাতদর সামতন এতিাতনা সিব নে।’ বেে দমহরান মাদসস।
‘একজতনর জতে সব কাজ বন্ধ থাকতব না। আমাতদর সব কাজই িেতব,
িেতে হতব আরও দিগুি খবতি। এর পাশাপাদশ আমরা খোকদটতকও খদ তবা।
আমাতদর বাছাই করা কমাতন্ডাতদরতক আজই পাোতে হতব েযাতন। দরকার হতে
আদমও খস াতন যাতবা। েযাতন এই মুহূেি খথতকই োর ওপর খিা রা ার বযবস্থা
করতে হতব।’ ওরাদন্ত ওরারেু বেে।
‘োর ওপর সাবিযদিক খিা রা ার বযবস্থা আমরা কতরদছ। খস আদরোস
খথতক েযাতন এতে আমাতদর দু’জন োতক অ্নুসরি কতর েযাতন এতসতছ এবিং
োর ওপর সাবিযদিকোতব খিা রা তছ।’ বেে োরদান বুরাি।
ওরাদন্ত ওরারেুর মু উজ্জ্বে হতে উেে। বেে, ‘ধেবাদ দম. োরদান
বুরাি। আদম আনদন্দে খয, আপনারা সমতের সাতথ এতিাতেন।’
োরদান বুরাতির কথা খশষ হতেই দমহরান মাদসস বেে, ‘োহতে এ ন
উো যাক। আজতকই েযাতন খোক পাোতে হতব। কাতদর পাোতনা যাে, আপদনও
োবুন। আদমও খদ দছ। সিংদিষ্ট ঘটনাগুতোর এ পযিন্তকার দবতিষতি বুতঝদছ,
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খোকদট দবপজ্জনক। সাবধাতন এতিাতে হতব। োতক কাবু করতে, বাতি আনতে
আরও দক করা যাে, খসসব দবকল্প দনতেও োবতে হতব।’
‘দেক দম. দমহরান মাদসস। আপদন গুরুত্বপূিি কথা বতেতছন, খসসব দনতে
আমাতদর োবতে হতব।’
বতে উতে দািঁড়াে ওরাদন্ত ওরারেু।
উতে দািঁড়াে দমহরান মাদসস।
োরদান বুরািও।
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৬
আহমদ মুসা েযান কযাদেস দমউদজোম খথতক খবদরতে িাদড় ড্রাইে কতর
খনতম এে খেক েযাতনর েীতর। োরপর খেক ড্রাইতে উতে োর িাদড় ছুতট িেে
দদযতি।
খেক ড্রাইে খেক েযাতনর েীর বরাবর দেদর মতনারম সড়ক। পযিটকতদর
অ্েযন্ত দপ্রে এই সড়ক। একদদতক পাহাতড়র খশ্রিী, োর পাদতদতশ পদরকদল্পে
বনােতনর সবুজ-সমাতরাহ। অ্েপাতশ হ্রতদর দদিন্ত প্রসাদরে নীে-শান্ত জেরাদশ।
এই সুন্দর সড়ক খেক ড্রাইে ধতরই এদিতে িতেতছ আহমদ মুসার িাদড়।
ড. সাহাব নুরী, ড. আজদা ও সাদহবা সাদবেরাই আহমদ মুসাতক এতনতছ
এই খেক ড্রাইে খদ ার জতে।
আহমদ মুসা এতসদছে েযান কযাদেস দমউদজোম খদ তে। আসতে
আহমদ মুসা সতরজদমতন যািাই করতে খিতেদছে মাউন্ট আরারাতের মানদিত্র
িুদরর দবষেটা। োর সাতথ এতসদছে ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা। আর সাদহবা
সাদবেতক ড. মাহজুন মাজহারই পাদেতেদছে িাইড দহতসতব।
দমউদজোতম সাদহবা সাদবেই প্রস্তাব কতরদছে খেক ড্রাইতে যাবার
জতে। বতেদছে, এ সমে খেক ড্রাইে ফািঁকা থাতক, খবদড়তে আরাম আতছ।
সকাতে দবকাতে খো িাদড়র হাট বতস যাে।
ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা দবষেটা আহমদ মুসার ওপর খছতড়
দদতেদছে। আহমদ মুসা প্রথতম সাদহবা সাদবতের প্রস্তাতব রাদজ হেদন। দকু  খশতষ
নাতছাড়বান্দা সাদহবা সাদবতের খজতদ আহমদ মুসা বতে, দেক আতছ, িে আতি
দমউদজোতম যাই।
দমউদজোতম এতস িাদড় খথতক খনতমই সাদহবা সাদবে দমউদজোতমর এক
ড্রাইোরতক খডতক োর হাতে টাকা দদতে বতেদছে, আমরা খেক ড্রাইতে যাব,
আপদন িাদড়তে খপেে েতর রা ুন। সকাতে খপেে খনো হেদন।
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এর মাধযতম খেক ড্রাইতে আসা পাকাতপাে হতে যাে। আহমদ মুসাতক
আসতে হে খেক ড্রাইতে।
দকু  খেক ড্রাইতে যাত্রা কতর কতেক িজ খযতেই একটা মারাত্মক ঘটনার
মুত ামুদ হে োরা।
িাদড় ড্রাইে করদছে আহমদ মুসা।
ড্রাইে কতর কতেক িজ খযতেই আহমদ মুসার জযাতকতটর বুক পতকতট
গুিঁতজ রা া কেতমর মাথা খথতক ুব ধীরেতে দবপ দবপ শব্দ খবদরতে আতস এবিং
একটা োে দসিোে আসতে শুরু কতর।
িমতক উতেদছে আহমদ মুসা। একসাতথই োর সারা খদতহর রে
কদিকাে একটা দবদুযৎ িমক খ তে যাে।
খিাত র পেতক আহমদ মুসা িাদড় রাস্তার দকনারাে ঘুদরতে খনে। রাস্তার
দকনারাে দিতে একটা হাডিতব্রক কতষ আহমদ মুসা। দ্রুে কতে আতদতশর স্বতর
বতে, সবাই োড়াোদড় িাদড় খথতক খনতম পড়ুন।
আহমদ মুসার পাতশ বতসদছে ড. সাহাব নুরী এবিং খপছতনর সীতট
বতসদছে ড. আজদা ও সাদহবা সাদবে। আকদস্মকোতব িাদড় ঘুদরতে হাডিতব্রক
কষাে প্রাে সকতেই সীতটর ওপর পতড় দিতেদছে।
এই অ্বস্থাে আহমদ মুসার দনতদিশ খপতে োরা দবমূঢ়োতব আহমদ মুসার
দদতক োদকতেদছে।
দকু  আহমদ মুসার শে হতে উো িিীর মুত র দদতক োদকতে খকান
কথা না বতে োরা দ্রুে িাদড় খথতক খনতম পতড়।
আহমদ মুসাও দ্রুে িাদড় খথতক খনতম িাদড় ঘুতর দবমূঢ়োতব দািঁড়াতনা ড.
আজদাতদর কাতছ দিতে বতে, িাদড়র খকাথাও খবামা বা খকান ধরতনর দবতফারক
পাো আতছ। আপনাতদর আরও সতর আসতে হতব িাদড়র কাছ খথতক।
‘খবামা? িাদড়তে খবামা পাো আতছ?’ আেিংদকে কতে বেে ড. সাহাব
নুরী। আর ড. আজদা ও সাদহবা সাদবতের খিা দবফাদরে। আকদস্মক আেিংতক
োরা প্রাে বাকরুে।
োরা ফুটপাতের ওপর উতে আরও দকছুটা দূতর সতর খিে।
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িাদড় ে ন দমউদজোতমর খিট খথতক ুব দূতর আতসদন। দমউদজোতমর
খিতটর সামতন পুদেতশর িাদড় দািঁদড়তে দছে।
আহমদ মুসা হাে েুতে োতদর ডাতক।
খিতটর পুদেতশর সাতথ আহমদ মুসাতক পদরিে কতর দদতেদছে সাদহবা
সাদবে। সাদহবা সাদবে আহমদ মুসার অ্েতযয পুদেশ অ্দফসারতক এ কথাও
বতেদছে খয, খ াদ দডদজদপ মাদহর হারুন এনাতক ‘স্যার’ বতে, বুঝতেন!
আহমদ মুসার হাে ইশারা খপতে ছুতট আতস পুদেতশর িাদড়দট।
আহমদ মুসা ইশারা কতর োতদর িাদড় খথতক একটু দূতর পুদেতশর িাদড়
দািঁড় করাে।
দ্রুে পুদেশরা িাদড় খথতক খনতম আতস। পুদেশ এতস স্যােুট দদতে
আহমদ মুসাতক বতে, ‘খকান সমস্যা স্যার? িাদড়র দক দকছু হতেতছ স্যার?’
‘িাদড়তে খবামা বা খকান ধরতনর দবতফারক পাো আতছ।’ বেে আহমদ
মুসা।
শুতনই েটস্থ হতে উতে পুদেশ। পুদেশ অ্দফসার উদিগ্ন কতে বতে, ‘স্যার,
োহতে খো এ দন খবামা খকাোডতক ডাকতে হে।’
‘খস অ্তনক সমতের বযাপার। আপনারা একটু দািঁড়ান, আদম একটু খদদ ,
খবামা বা দবতফারক বাইতর খকাথাও পাো আতছ দকনা। বাইতর পাো থাকতে ুব
ঝাতমোর দবষে হতব না।’
বতে পা বাড়াে আহমদ মুসা োতদর িাদড়র দদতক।
ছুতট এতস সাদহবা সাদবে আহমদ মুসার সামতন দািঁদড়তে বেে,
‘আপনাতক দকছুতেই িাদড়র দদতক খযতে খদব না।’
বতেই সাদহবা সাদবে োকাে পুদেশ অ্দফসাতরর দদতক। বেে,
‘অ্দফসার, আপদন খবামা খকাোড ডাকুন।’
আহমদ মুসাও বেে, ‘দেক আতছ, ডাকুন খবামা খকাোডতক।’
পুদেশ অ্দফসার সিংতি সিংতিই ওেযারতেস করে পুদেশ
খহডতকাোটিাতর।

মাউন্ট আরারাতের আড়াতে

131

‘দেক আতছ সাদহবা, খবামা খকাোড আসতছ। আদম একটু খদদ , খবামাটা
োরা খকাথাে খপতেতছ।’
সাদহবা সাদবে োদকতেদছে আহমদ মুসার খিাত র দদতক। অ্দ্ভুে এক
সতম্মাহন শদে খস খিাত । খস দৃদষ্টর সামতন দনতজতক হাদরতে খফেে। খমাতমর মে
িতে খিে খযন খস। আহমদ মুসাতক আর বািঁধা দদতে পারে না।
আহমদ মুসা িাদড়র দদতক এদিতে দিতে দািঁদড়তেদছে িাদড়র মাতঝর খিট
বরাবর। মুহূতেির জতে োতব, খবামা যদদ সদেযই পাো থাতক, োহতে ো পাো
হতেতছ, ড. আজদা অ্থবা আমাতক মারার জতে। সুেরািং োরা িাইতব, খবামার
প্রথম আঘাতেই খযন োতদর েযয অ্দজিে হে। সুেরািং িাদড়র মাঝ াতন খকাথাও
োতদর খবামা পােতব, এটাই যুদের দাদব।
িাদড়দট জাপাতনর দমেসুদবদশ খকাোনীর ৬ সীতটর হাইেযান্ডার জীপ।
দনতির বটমটা খদ া ুব কষ্টসাধয নে।
আহমদ মুসা িাদড়র প্রাতন্ত মু দনতে খদহটাতক মাদটর সমান্তরাতে এতন
িাদড়র মধযাঞ্চতে একটু খ ািঁজা ুদজ করতেই খদ তে পাে, িাদড়র েম্বােদম্ব
খিদসতসর মধয বরাবর স্থাতন আোতো খটপ দদতে খবামাদট আটকাতনা।
দ্রুে োতো কতর খদ ার জতে আহমদ মুসা মাথাদট খেেতর দনতেদছে।
খদ তে খপে, টাইমারযুে খবামা। টাইমাতরর দদতক োদকতে স্বদস্তর দনিঃশ্বাস খফতে
আহমদ মুসা। এ নও খদড় দমদনট বাদক।
আহমদ মুসা পতকট খথতক খেজার কাটার দনতে বাম হাতের বৃো, েজিনী
ও মধযমা এই দেন আঙুে দদতে অ্দে সন্তপিতি খবামাদট ধতর ডান হাে দদতে খেজার
কাটাতরর সাহাতযয খবামাতক িাদড়র খিদসস খথতক দবদেন্ন কতরদছে এবিং
খবামাদটতক ঐোতব বাম হাতের দেন আঙুতে আেতোোতব ধতর খপছনমু ী িদেিং
কতর ইদঞ্চ ইদঞ্চ কতর িাদড়র েে খথতক খবর হতে এতসদছে।
ঘাতম দেতজ দিতেদছে আহমদ মুসার খদহ।
আহমদ মুসা খবর হতে আসতেই পুদেশরা ছুতট এে।
‘স্যার, খবামা পাওো খিতছ?’ বেে পুদেশ অ্দফসারদট।
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‘হ্ািঁ অ্দফসার, এটা টাইম খবামা। আর মাত্র ৩০ খসতকন্ড সমে। খকান
দনরাপদ জােিাে এতক খফেতে হতব।’ আহমদ মুসা বেে।
‘স্যার, আমাতদর ফুটপাতের ওপাতরই একটা পদরেযে োঙা স্থাপনা
আতছ, খস াতনই ছুিঁতড় দদন স্যার।’ বেে পুদেশ অ্দফসার।
ড. সাহাব নুরী, ড. আজদা ও সাদহবা সাদবে আহমদ মুসার হাতে খবামা
খদত ও মাত্র ৩০ খসতকন্ড সমে আতছ খজতন আেিংতক বাকরুে হতে পতড়দছে।
আহমদ মুসা দ্রুে কতেক পা খহিঁতট ফুটপাতে উতে আরও কতেক ধাপ
এদিতে বাম হাতের দেন আঙুতেই খবামাদট ছুতিঁ ড় দদে পদরেযে স্থাপনার দদতক।
মাত্র কতেক মুহূে।ি দবকট শতব্দ খবামার দবতফারি ঘটে। মুহূতেিই
পাথতরর দেদর পদরেযে স্থাপনা ধুতো হতে খিে।
সকতের দবস্মে-দবফাদরে খিা খসদদতক।
পুদেতশর খবামা খকাোডও এতস খিতছ।
ড. সাহাব নুরী, ড. আজদা ও সাদহবা সাদবে এে আহমদ মুসার কাতছ।
আহমদ মুসা ঘুতর দফতর আসদছে।
সাদহবা সাদবে আহমদ মুসার মুত ামুদ হতে বেে, ‘দক দরকার দছে এই
ঝুদিঁ ক খনোর, স্যার? পুদেতশর খবামা খকাোড খো এতসই পড়ে।’
আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘খেমন বড় খকান দরকার দছে না। েতব
এটুকু হতো খয, খবামা খকাোড এতস খবামা খপে না, আর েুদম িাদড় খপতে না,
আর আদম খবামাটা খকাথাকার দেদর ো জানতে পারোম না।’
‘অ্মন োত া িাদড়ও আপনার সমান নে। েতব আদম বেতে পারব না
খবামাটা খকাথাকার দেদর ো না জানতে দক এমন যদে হতো?’ বেে দবযুি কতে
সাদহবা সাদবে।
পুদেশ অ্দফসার সামতন এদিতে এে আহমদ মুসার। বেে, ‘স্যার,
খবামাদট খকাথাকার দেদর ো দক আপদন খজতনতছন?’
‘একটা ব্রযান্ড দিহ্ন খদত দছ, দনদশ্চে কতর দকছু বোর আতি আরও
োবতে হতব অ্দফসার।’ বেে আহমদ মুসা।
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‘ধেবাদ স্যার। আর একটা কথা, আমাতদর মতন হে দমউদজোতমর
ড্রাইোর খেে েরার জতে িাদড় দনতে যাবার পর িাদড়তে খবামা পাো হতেতছ।
োতক খগ্রফোর করতেই সব জানা যাতব।’ পুদেশ অ্দফসারদট বেে।
‘োতক খগ্রফোর করুন, দজোসাবাদ করুন, দকু  আমার মতন হে, খস
দকছুই জাতন না। িাদড়তে খেে েরার সমে খবামা পাোর কাজটা হতেতছ বতে
মতন হতে। ঐ সমেটাে দক দক হতেতছ, খক দক খদত তছ, ো জানা খিতেই সেযটা
জানা যাতব।’ বেে আহমদ মুসা।
‘দকু  স্যার, ও াতন খো অ্তনক খোক থাতক। এে খোতকর মতধয খকউ
ঐ ধরতনর দকছু কতর খফেে, খসটা কেটা সিব!’ পুদেশ অ্দফসার বেে।
আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘ও াতন শুধু খেে েরাই হে না, িাদড়র
পরীযা-দনরীযাও করা হে। আর পরীযা-দনরীযার সমে অ্তনক দকছুই করা
সিব।’
অ্দফসার আহমদ মুসাতক একটা স্যােুট দদতে বেে, ‘ধেবাদ স্যার,
দেক বতেতছন আপদন।’
একটু খথতমই পুদেশ অ্দফসারদট আবার বতে উেে, ‘স্যার, খবামার এ
খকসটা দক মযাডাম সাদহবা করতবন? িাদড়টা খো োর।’
‘ওতক অ্দফসার, খকস আদমই করব। এ দন খফরার পতথ থানাে খকসটা
খরকডি কতর যাব।’ বেে সাদহবা সাদবে।
‘ওতক মযাডাম’ বতে অ্দফসারদট সবাইতক সাোম দদতে িাদড়তে দিতে
উেে।
পুদেশ িতে খযতেই সাদহবা সাদবে আহমদ মুসাতক েযয কতর বেে,
‘িেুন স্যার, আমরা দফদর। খফরার পতথ খকসটা দাতের কতর যাব।’
‘দকু  সাদহবা সাদবে, আদম খেক েযান খদ ব বতে খেক ড্রাইতে যাবার
জতে অ্েতরদড দকছুটা পথ এদিতে এতসদছ। আদম খেক ড্রাইেটা ঘুতর আদস,
খোমরা িাদড় দনতে িতে যাও।’ বেে আহমদ মুসা।
দবমষিোর একটা ছাো খ তে খিে সাদহবা সাদবতের মুত । োবে খস,
এোতব সরাসদর দফতর যাবার কথা বো োর দেক হেদন। সাদহবা সাদবে োকাে
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ড. আজদার দদতক। আবার দফতর োকাে আহমদ মুসার দদতক। বেে, ‘স্যার,
এেবড় ঘটনা ঘটে, আপনার খপাশাক ধূদে-ধূসদরে হতেতছ, এজতেই বেদছোম
স্যার। দকু  আপনার দসোতন্তর সাতথ আদম আদছ স্যার।’
আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘সাদহবা, খোমার প্রস্তাতব আদম দকছু মতন
কদরদন। েুদম খযটা বতেছ খসটাই স্বাোদবক। আমার অ্নুতরাধ, খোমরা মামো
দাতেতরর কাজটা খশষ কতর যাও। আদম পতর আসব, মতন হতে আমার দকছু কাজ
আতছ।’
‘মতন হতে দকছু কাজ আতছ, এর অ্থি দক োইো? আপদন খেক ড্রাইতে
যাতবন, খসটাই দক কাজ?’ বেে ড. আজদা।
‘খেক ড্রাইতে যাওো খকান কাজ নে। দকু  আমার মতন হতে, খয
যাওোটা আমার বািঁধাগ্রস্ত হতেতছ, খস যাওোটা আমার খশষ করা দরকার। এই
‘খশষ করা’টাতকই আদম কাজ বেদছ।’ আহমদ মুসা বেে।
‘োহতে স্যার, আমাতদর দফদরতে দদতেন খকন?’ বেে সাদহবা সাদবে।
‘বড় একটা ঘটনা ঘতট খিতছ। খকস দাতের হওো জরুদর। এছাড়া খেমন
আর খকান কারি খনই।’
‘োহতে ঘুতর এতসই আমরা খকস দাতের করব। আমরা এ ন যাত্রা
করতে পাদর।’ সাদহবা সাদবে বেে।
‘োইো, িেুন আমরা যাত্রা কদর।’ বেে ড. আজদা।
সবাই িাদড়তে উেে। আতির মেই আহমদ মুসা ড্রাইদেিং সীতট। োর
পাতশ ড. সাহাব নুরী। খপছতনর সীতট ড. আজদা ও সাদহবা সাদবে।
িাদড় োটি দনতে িেতে শুরু করে।
এেযি একদট কথাও বতেদন ড. সাহাব নুরী। িাদড় িেতে শুরু করতে
খস বেে, ‘দম. আবু আহমদ আব্দুিাহ, মৃেযু খথতক আমরা কতেক দমদনতটর
বযবধাতন দছোম। িাদড় ঐ কতেক দমদনট িেতে আমাতদর সাযাৎ মৃেযু ঘটতো।
আপদন আমাতদর বািঁদিতেতছন। কৃেেো জাদনতে আপনাতক দবব্রে করতবা না।
কারি প্রশিংসা আপদন পছন্দ কতরন না।’
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বতে থামে ড. সাহাব নুরী। একটু খথতমই বেে, ‘দকু  একটা দবস্মে
আমার মতন দম. আবু আহমদ। খবামার অ্দস্তত্ব আপদন খটর খপতেন দক কতর?’
আহমদ মুসা ডান হাে দেোদরিং হুইতে খরত বািঁ হাে দদতে পতকতটর
কেমটা খবর কতর বেে, ‘এই কেম আমাতক দসিোে দদতেতছ।’
‘ওটা দক এক্সলুদসে দডতটক্টর জনাব?’ দজোসা সাদহবা সাদবতের।
‘আরও অ্তনক দকছু।’ হাদসর সাতথ বেে আহমদ মুসা।
কেমদট পতকতট রা ে আহমদ মুসা।
িাদড় িেদছে পদশ্চম দদতক খেক অ্দেমুত ।
েীতরর কাছাকাদছ খপ িঁতছ খেক ড্রাইতে উেে আহমদ মুসার িাদড়। এবার
িাদড় িেতে শুরু করে েীর খঘিঁতষ দদযি দদতক।
িাদড়তে নীরবো।
নীরবো োঙে সাদহবা সাদবে। বেে, ‘স্যার, পুদেশ সাহস করে না।
খবামা খকাোডতক খডতক পাোে। দকু  আপদন খবামার সন্ধাতন োিতেন। খবামাটা
খবর কতরও আনতেন। দকু  টাইম খবামার বােি হওোর সমে যদদ ঐ সমতেই
খশষ হতে খযে এবিং দবতফারি ঘটে?’
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘ঐ খবামাে আমার মৃেযু খে া থাকতে,
খসটাই ঘটতো, দকু  মৃেযু খে া দছে না বতে টাইম খবামার সমে ে ন খদড় দমদনট
দছে।’
আহমদ মুসার দনদবিকার এই জবাতব সবার খিাত -মুত দবস্মে ফুতট
উেে।
সাদহবা সাদবতের খিাত -মুত ে ন অ্পদরদিে এক খবদনার কাতো
ছাো। বেে খস, ‘জীবনতক োতোবাসা মানব দফেরাতেরই একটা অ্িংশ এবিং
এটা আিাহর খদো। আপদন এই দফেরােতক েিংঘন কতরতছন স্যার।’
িিীর হতে উেে আহমদ মুসার মু । বেে, ‘েুদম ুব োদর কথা বতেছ
সাদহবা সাদবে। আমার ওপর খোমার অ্দেতযািটাও মারাত্মক এবিং এটা সেয।
দকু  সাদহবা সাদবে, জীবতনর ঝুদিঁ ক জীবন সিংগ্রাতমরই একটা অ্িংশ। এতক বাদ
দদতে জীবতনর িাকা পতদ পতদ অ্িে হতে পড়তে পাতর।’
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‘খজনাতরে রুে দহতসতব আপনার কথা সেয। দকু  অ্তনক দবতশষ খযতত্র
এটা সেয নে। খযমনিঃ একটা িাদড় রযার জতে আপদন জীবতনর ঝুদিঁ ক দনতে
পাতরন না।’ িিীর ও োদর কে সাদহবা সাদবতের।
‘খোমার এ কথাও সেয সাদহবা সাদবে। দকু  সাদহবা, এই ঘটনাে িাদড়
রযা মূে দবষে দছে না। মূে দবষেটা দছে দবতফারতকর সন্ধান করা। পুদেতশর
খবামা খকাোডও এটাই করতো। োরা খযটা করতো, আদমও খসটাই কতরদছ।
িাদড়র বটমটা খদ তে দদতে িাদড়র খিদসতসর সাতথ খবামাটা খদত খফদে। একই
সাতথ খদত খফদে খয, খবামাটা টাইম খবামা এবিং সমে খদড় দমদনট আতছ। এই
সমতের মতধয খবামাটা বাইতর দনতে দনরাপতদ দবতফারি ঘটাতনা সিব। আদম
োই কতরদছ। আিাহর খদো দফেরাে আদম েিংঘন কদরদন সাদহবা।’ বেে আহমদ
মুসা।
সাদহবা সাদবতের মু খথতক খবদনার খমঘ অ্তনক াদন খকতট খিতছ।
খিাত োর মুগ্ধোর একটা ঔজ্জ্বেয। খোিঁতট প্রসন্নোর অ্পদরফুট হাদস। বেে,
‘স্যার, কথার রাজা যদদ খকউ হন, োহতে যুদেও োর হাতের মুতোে িতে যাে।
সুেরািং আমার খকান কথা খনই। েতব স্যার, আমার মেটা বদে। এ ধরতনর ঝুদিঁ ক
আদম দনতজর জতে পছন্দ কদর না, অ্ে কারও জতে করব খকন?’
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘খোমার এই যুদেতে আমার সব যুদে খশষ,
সব কথা খশষ। োহতে খোমাতক খো কথার সম্রাট বেতে হে। দক বে েুদম
আজদা?’
‘দেক বতেতছন োইো। আসতেই খস কথার সম্রাট। ওর খিাটা
একাতডদমক কযাদরোতর দডতবতট প্রথম স্থান ওর জতে বরাে।’ ড. আজদা বেে।
ড. আজদার কথাগুতো আহমদ মুসার কাতন খিে না। োর খিা ে ন
িাদড়র দরোরদেউ দমরতর দনবে। দরোরদেউতে খদ তে পাতে খস একটা
িাদড়তক। অ্তনকযি ধতরই খদ তছ িাদড়টাতক। আহমদ মুসাতদর িাদড়র সমান
িদেতে আসতছ। িাদড়র িদে অ্দেসন্তপিতি কম-খবদশ কতর কদমতে-বাদড়তে
পরীযা কতর খদত তছ, িাদড়দটর দনজস্ব খকান িদে খনই। োর মাতন, িাদড়দট
োতদর অ্নুসরি করতছ। দনশ্চে ওরা উদিওোোরাই। ওরাই খবামা খপতে দছে।
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খবামার ফািঁদ ওতদর বযথি হতে খিতছ। খবামার ফািঁদ বযথি হতে দবকল্প দিন্তাও োতদর
দছে! আহমদ মুসা স্বীকার করে, আসতেই গ্রুপটা দূরদশিী ও নাতছাড়বান্দা। দকু 
িাদড়টা আমাতদর অ্নুসরি করতছ খকন? দক োতদর মেেব? আহমদ মুসা ডুতব
দিতেদছে দিন্তাে।
োর দু’হাে দেোদরিং হুইতে এবিং খিা দু’দট সামতন প্রসাদরে। দকু  োর
মনটা পতড় আতছ দু’পাতশর দরোরদেউ দমরতর। মাতঝ মাতঝই দু’খিা িদকতে
দফদরতে এতন মদনটর করতছ দরোরদেউতের দৃশ্য।
হোৎ আহমদ মুসার নীরব হওোে দবস্মে সৃদষ্ট হতেতছ ড. আজদাসহ
সবার মতধয। পাতশর সীতট বসা ড. সাহাব নুরী আহমদ মুসার খিাত -মুত র
োবান্তর আরও কাছ খথতক েযয করতছ। োর দবস্মে আরও খবদশ। খস খপছন
দফতর ড. আজদাতদর দদতক মু খনতড় প্রশ্ন ছুতিঁ ড় দদে োতদর দদতক। োরাও প্রশ্ন
দফদরতে দদে।
কথা বেে আহমদ মুসাই প্রথম। বেে, ‘দম. সাহাব নুরী, এই রাস্তা
এোতব কে দূর খিতছ?’
‘খেক দহে টাতনে পযিন্ত খিতছ।’ বেে ড. সাহাব নুরী।
‘োরপর?’ আহমদ মুসা বেে।
‘োরপর খরাড টাতনতে ঢুতক খিতছ। টাতনে প্রাে দেন দকতোদমটার দীঘি
হতব। টাতনে খশতষ খরাড এোতবই সামতন খেতকর ও প্রাতন্ত দিতে খপ িঁতছতছ। েতব
আমাতদর সামতন যাওো খশষ হতব খেক দহে টাতনতে দিতে। স্বরাে মন্ত্রিােতের
দবতশষ পারদমশন ছাড়া টাতনতে খঢাকা দনদষে।’ বেে ড. সাহাব নুরী।
‘মাঝ াতন খরাড খেশন দকিংবা এ জােীে দকছু আতছ?’ আহমদ মুসার
দজোসা।
‘খসরকম দকছু খনই। খকন এ প্রশ্ন দজতেস করতছন?’ বেে ড. সাহাব
নুরী।
‘সামতন দক আতছ আদম বুঝতে খিষ্টা করদছ ড. সাহাব নুরী।’ আহমদ মুসা
বেে।
‘খকন? সামতন এতিাতেই খো সব খদ া যাতব।’ বেে ড. সাহাব নুরী।
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‘সামতন যাওোটা কেটা দনরাপদ খসটাই আদম োবদছ।’ আহমদ মুসা
বেে।

‘খকন এই োবনা, দকছু ঘতটতছ?’ সাহাব নুরী বেে। োর কতে দুদশ্চন্তার

ছাপ।
দকু  োর খিতে অ্তনক খবদশ োবনার ছাো খনতমতছ ড. আজদা ও
সাদহবার খিাত -মুত ।
‘ঘতটতছ নে, ঘটতছ দম. সাহাব নুরী। আমাতদরতক খপছন খথতক ফতো
করা হতে। অ্তনকযি ধতর।’ আহমদ মুসা বেে।
‘ফতো করা হতে?’ বেে ড. সাহাব নুরী। োর কতে উতিি।
মুহূতেি উতিি ছদড়তে পড়ে ড. আজদাতদর মুত ও।
ড. সাহাব নুরীও িাদড়র দরোরদেউ দমরতরর দদতক োকাে। খদ তে খপে
িাদড়টাতক।
রাস্তাে এ ন িাদড় খনই বেতেই িতে। আসতে খেক ড্রাইতে এ সমে
খকউ আতস না। খেক ড্রাইে জমজমাট হতে ওতে খবো ৩টার পর।
‘িাদড়টা আমাতদর ফতো করতছ, এটা দক কতর খবাঝা খিে দম. আবু
আহমদ আব্দুিাহ?’ দজতেস করে ড. সাহাব নুরী।
‘এটা খবাঝার জতে যা করা দরকার, ো করার পর আদম দনদশ্চে হতেদছ
িাদড়টা আমাতদর ফতো করতছ।’ আহমদ মুসা বেে।
‘ওতদর েযয দক?’ বেে ড. সাহাব নুরী। োর কতে উতিি।
‘আদম খসটাই খবাঝার খিষ্টা করদছ। সামতন ওতদর খোকজন থাকতে
পাতর। খকাথাে দকোতব থাকতে পাতর, খসটা আন্দাজ করার জতেই সামতন দক
আতছ ো জানতে িাদেোম।’ আহমদ মুসা বেে।
‘দেক বতেতছন দম. আবু আহমদ। ওরা আমাতদর শুধুই ফতো করতছ োর
অ্থি সামতন ওতদর খোক আতছ খকান এক জােিাে ওিঁৎ খপতে।’ বেে ড. সাহাব
নুরী।
ড. সাহাব নুরী কথা বেতেও োর উদিগ্ন খিা দনবে দছে িাদড়র
দরোরদেউ দমরতর।
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কথা খশষ কতরই খস দিৎকার কতর উেে, ‘দম. আবু আহমদ আব্দুিাহ,
িাদড়টা এবার দ্রুে এদিতে আসতছ। আপদন িাদড়র িদে বাড়ান।’
আহমদ মুসাও খদ তে খপতেদছে খয, িাদড়টা ডাবে স্পীতড এদিতে
আসতছ। আহমদ মুসা োর িাদড়র িদে না বাড়াতে দু’দেন দমদনতটর মতধযই
িাদড়টা আহমদ মুসাতদর সমান্তরাতে এতস যাতব।
আহমদ মুসা োর িাদড়র িদে বাড়াে না। বেে, ‘বাদড়তে োে খনই।
আমরা িদে বাড়াব, খসটা ঐ িাদড়টা জাতন এবিং িাদড়র িদে বাদড়তে োে হতব
না, খসটাও জাতন। জাতন বতেই িাদড়টা োর িদে বাদড়তেতছ।’ আহমদ মুসা
থামে।
‘োহতে আমাতদর এ ন দক করিীে?’ বেে সাদহবা সাদবে। োর কে
শুষ্ক। খিাত -মুত উতিি।
ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদারও উতিতি মুষতড় পড়া োব।
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘ওরা দক করতছ ো খদ া ছাড়া আমাতদর
দকছু করিীে খদ দছ না। খপছন খথতক িাদড়টা আসতছ, খদ া যাক িাদড়টার দক
েূদমকা হে।’
কথা বেদছে সামতনর দদতক োদকতে। সামতন আর খকান িাদড় খস
খদ তে পাতে না। খদ তে খপে, ওপাতশ খফরার রাস্তা দদতে দু’দট মাইতিা আসতছ
পাশাপাদশ। ঐ দু’দট মাইতিা ছাড়া ওপাতশর খফরার রাস্তাতেও খকান িাদড় খনই।
হোৎ আহমদ মুসার খ োে হতো, োতদর ফতোকারী িাদড় এবিং
সামতনর মাইতিাবাস দু’দটর িদে একই রকম। শুধু োই নে, খপছতনর িাদড় এবিং
সামতনর দু’দট মাইতিা আহমদ মুসাতদর িাদড় খথতক সমান দূরতত্ব।
োবতে োবতেই খপছতনর িাদড় এবিং সামতনর দু’দট মাইতিা আহমদ
মুসাতদর িাদড়র আরও খলাজ হতে খিে।
হোৎ আহমদ মুসার নজতর পড়ে, োর িাদড় খথতক দবশ-পিঁদিশ িজ
সামতন দু’পাতশর রাস্তার একদট দেিংক িযাতনে।
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দেিংক িযাতনেটা নজতর পড়তেই হোৎ খযন সব দবষে আহমদ মুসার
কাতছ পদরষ্কার হতে খিে। মাইতিা দু’দটর টাতিিট দেিংক িযাতনে দদতে এ রাস্তাে
ঢুতক পড়া এবিং আহমদ মুসার িাদড়র এতকবাতর মুত ামুদ দািঁড়াতনা।
আহমদ মুসার োবতে যেযি সমে োিে, েেযতি ঘটনা ঘতট খিতছ।
মাইতিা দু’দট দেিংক িযাতনে দদতে এ রাস্তাে ঢুতক আহমদ মুসার িাদড়র দদতক
ছুতট আসদছে সমান্তরাতে খিাটা রাস্তা কোর কতর।
‘সবাই সাবধান!’ বতে হাডিতব্রক করে আহমদ মুসা।
সামতনর দু’িাদড়ও িজ িাতরক এদিতে এতস আহমদ মুসার িাদড়র মেই
হাডিতব্রক কষে।
অ্নুরূপোতব খপছতনর ফতো কতর আসা িাদড়টাও আহমদ মুসার িাদড়
খথতক িার িজ মে দূতর এতস দবকট শব্দ েুতে হাডিতব্রক কষে।
সামতনর দু’দট মাইতিা থামার সিংতি সিংতিই দুই মাইতিার ছাতদর
একটা অ্িংশ সামতন খথতক সতর খিে। খস াতন খবদরতে এে আহমদ মুসাতদর
িাদড় োক করা রতকট োঞ্চার। আর দু’মাইতিা খথতক খনতম এে আপাদমস্তক
কাতো খপাশাতকর আটজন মানুষ। ওতদর সবার হাতে দমদন খমদশনিান। ওরা ছুতট
এে আহমদ মুসার িাদড়র সামতন।
দক ঘটতে যাতে আহমদ মুসা সবই বুঝতে পারে।
ওরা সামতন দািঁড়াতনার আতিই আহমদ মুসা োর এম-১০ দরেেোতরর
বািঁট দদতে োর সামতনর উইন্ড স্ক্রীন খেতঙ খফেে।
একটা দরেেোর হাতেই দছে আহমদ মুসার এবিং জযাতকতটর বাম
পতকট খথতক আতরকটা বাম হতে েুতে দনে।
োর দু’হাতে দরেেোর। োক করা সামতনর দদতক।
ওরা এতস দািঁড়াে সামতন। ওতদর হাতেও দমদন খমদশনিান উদযে।
দরোরদেউতে আহমদ মুসা খদ তে খপে, খপছতনর িাদড় খথতকও দু’জন
খনতমতছ। োরা পদজশন দনতেতছ খপছতন।
এই সমে সামতনর িাদড় খথতক একজন দিৎকার কতর বেে, ‘আবু
আহমদ আব্দুিাহ, খোমার খ ো খশষ। খোমাতক হে আত্মসমপিি করতে হতব,
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নেতো খোমাতদর সকেতক ধ্বিংস হতে হতব। খোমাতদর সতমে িাদড়টাতক ছােু
বাদনতে দদতে আমাতদর দু’রতকট োঞ্চাতরর একদটই যতথষ্ট। েতব আমরা িাই
খোমাতক ও ড. আজদাতক জীবন্ত হাতে খপতে। খোমরা আমাতদর খোক খমতরছ।
খোমাতদর মারার আতি খসই খশাধ আমরা েুেতে িাই। এ ন দসোন্ত খোমার।
দু’দমদনতটর মতধয খোমাতক জানাতে হতব, েুদম ও ড. আজদা আত্মসমপিি করছ
দকনা।’
আহমদ মুসার খিা দু’দট উজ্জ্বে হতে উেে। ড. আজদা, সাদহবা সাদবে
ও সাহাব নুরীতদর বািঁিাতনার একটা দবকল্প োর সামতন এতসতছ। দকু  এ দবষতের
দদতক না দিতে খস বেে, ‘খোমরা খক জাদন না, দকু  খোমাতদর ঐ রতকট োঞ্চার
দদতে আমাতদর ধ্বিংস করার েে খদদ ও না। খোমাতদর হাতে খয রতকট োঞ্চার
খদ দছ, োর খডস্ট্রাকশন খরদডোস হে ৪০ বিিফটু । সুেরািং আমাতদর িাদড় ধ্বিংস
করতে িাইতে খোমাতদর দেন িাদড় এবিং খোমরাও ধ্বিংস হতে যাতব। হ্ািঁ ,
খোমরা বন্দুকধারী, দশদট দমদন খমদশনিাতনর গুদে িাদেতে আমাতদর িারজনতক
হেযা করতে পার, দকু  শুতন রা , আমাতদর িারজনতক মারতে হতে খোমাতদর
কমপতয িারজনতক মরতে হতব। েতব আমার দুই হাতের দরেেোর আরও খবদশ
মারতে পাতর, কারি, আমার হাে খোমাতদর খিতে অ্তনক খবদশ দযপ্র এবিং আমার
গুদে েযযভ্রষ্ট হে না। সুেরািং খোমাতদর প্রস্তাব নে, আমার প্রস্তাতব খোমাতদর
রাদজ হতে হতব।’ থামে আহমদ মুসা।
ওদদক খথতক সিংতি সিংতিই উত্তর এে না।
এদদতক ড. সাহাব নুরী, ড. আজদা ও সাদহবা সাদবে আেিংতক এতকবাতর
িুপতস খিতছ। ড. আজদা ও সাদহবা সাদবে দু’জতনই কািঁপতছ। আর ড. সাহাব নুরী
োর বুতকর কািঁপুদন থামাতেই পারতছ না।
দকু  োরা সকতেই দবস্মতে হেবাক হতে খিতছ আহমদ মুসার দনেিে ও
স্বাোদবক কেস্বর শুতন। োর খিতে বড় দবষে হতো, োরা খয েে খদদ তেদছে, খস
েে আহমদ মুসা োতদর দদতক দফদরতে দদতেতছ এবিং োর প্রস্তাব ওতদরতক গ্রহি
করার আহ্বান জাদনতে কাযিে দসিুতেশতনর কমান্ড প্রদেষ্ঠা কতরতছ। দকু  আবু
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আহমদ আব্দুিাহর প্রস্তাবদট দক, এ দবষেদট দবরাট খক েুহতেরও সৃদষ্ট কতরতছ
োতদর মতধয।
আহমদ মুসা কথা খশষ করার পর ওতদর েরফ খথতক খকান কথা এে
না। খবশ দকছুযি নীরবোর পর ওদদক খথতক একটা োদর কে বেে, ‘েে
খদদ তে োে খনই। বে, খোমার প্রস্তাব দক?’
‘আদম অ্নথিক েে খদ াই না। আদম যা বতেদছ, োই ঘটতব। খস যাক,
ড. আজদার খকান খদাষ খনই। োতক দকডোপ করার জতে খোমাতদর খোক
যারা কতেকবার দিতেদছে, োতদর আদমই হেযা কতরদছ। আমার প্রস্তাব হতো, ড.
আজদা, ড. সাহাব নুরী ও সাদহবা সাদবে অ্থিাৎ আদম ছাড়া িাদড়তে যারা আতছন,
সবাই এ িাদড় দনতে িতে যাতবন। আদম একাই আপনাতদর হাতে খথতক যাব।
এটাই আমার প্রস্তাব।’
আহমদ মুসার কথা খশষ হতেই ‘না’ বতে আেিনাদ কতর উেে সাদহবা
সাদবে। বেে, ‘এ প্রস্তাব িেতব না। যা ঘটার একসাতথ ঘটতব। মরতে একসাতথ
মরব।’ আতবিরুে কে সাদহবা সাদবতের।
আহমদ মুসার প্রস্তাতব দবস্মতে দবফাদরে হতে উতেতছ ড. আজদা ও ড.
সাহাব নুরীর খিা । এতো আত্মঘােী প্রস্তাব আবু আহমতদর! দবদেন্নোতব দিন্তা
করার কথা খো োতবদন! যা ঘটতব একসাতথই োতদর ওপর ঘটতব, এটাই খো
োরা োবদছে। এসব দিন্তাই এতস দঘতর ধতরতছ ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদাতক।
োতদর কথাই োষা খপতেতছ সাদহবা সাদবতের আেিনাদ ও কথার মতধয।
আহমদ মুসার প্রস্তাতবর উত্তর এে ওপার খথতক। বেে আবার খসই োদর
কে, ‘খোমার প্রস্তাব খমতন দনদে আমরা দুই শতেি। এক. খোমার হাতের দু’দট
দরেেোর খোমার িাদড়র োঙা উইন্ডস্ক্রীন দদতে এদদতক খফতে দদতে হতব। দুই.
দরেেোর দু’দট খফতে খদোর পর েুদম দু’হাে েুতে খবদরতে আসতব। েুদম এতস
আমাতদর খোকতদর সামতন হাে েুতে দািঁড়াবার পর ড. আজদারা িাদড় দনতে িতে
খযতে পারতব।’
‘আমাতক হাতে পাওোর পর এতদরতক দনরাপতদ খযতে খদতব, োর
িযারাদন্ট খোমাতদর শতেি খনই। ইতে করতে খোমরা আমাতদর সবাইতক
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একসাতথ খমতর খফেতে পার। এই বযাপাতর আমার শেি হতো, অ্স্ত্র আতি ছাড়ব
না। অ্স্ত্র হাতে দনতেই খবর হতবা এবিং খোমাতদর খোকতদর সামতন দািঁড়াব।
এরপর ড. আজদারা িতে যাতব। োরা দনরাপদ দূরতত্ব িতে যাওোর পর আদম
অ্স্ত্র েযাি করব।’ থামে আহমদ মুসা।
‘আমরা দবতরাদধো করদছ স্যার। আপদন এই প্রস্তাব খথতক সতর আসুন।
যা ঘতট ঘটুক, একসাতথই আমাতদর ওপতর ঘটুক।’ কান্নাজদড়ে কতে বেে
সাদহবা সাদবে।
‘আমারও কথা এটাই োইো। আপদন দপ্লজ এমন দকছু করতবন না।’
বেে ড. আজদা। োরও কে কান্নাে খেতঙ পড়ে।
ওদদক খথতক খসই কে আবার ধ্বদনে হতো। বেে, ‘দেক আতছ আবু
আহমদ। খোমার কথা খমতন দনোম। েুদম অ্স্ত্র দনতেই খবদরতে এস। ড.
আজদাতদর িাদড় দকছু দূতর িতে যাবার পর য ন আমরা বেব, ে ন অ্স্ত্র েযাি
কতর হাে েুতে দািঁড়াতে হতব।’
‘দেক আতছ। আদম খবরুদে।’ বতে আহমদ মুসা োকাে ড. সাহাব নুরীর
দদতক।
ড. সাহাব নুরীর মু খবদনাে দীিি। োর খিা দদতে িড়াতে অ্শ্রু।
‘আদম যাদে। আপদন ড্রাইদেিং সীতট এতস োড়াোদড় িাদড় দনতে িতে
যাতবন।’ বেে আহমদ মুসা। আহমদ মুসা োর বািঁ হাে ড. সাহাব নুরীর কািঁতধ
খরত োতক সান্ত্বনা দদে।
ড. সাহাব নুরী দকছু বেতে দিতেও পারে না। কে রুে হতে খিে োর।
একসাতথ খকিঁতদ উতেতছ সাদহবা সাদবে ও ড. আজদা।
আহমদ মুসা োর হােটা ড. সাহাব নুরীর কািঁধ খথতক নাদমতে োকাে
খপছন দদতক। একটু উচ্চকতে ডাকে ড. আজদা ও সাদহবা সাদবেতক।
োরা মু েুতে োকাে আহমদ মুসার দদতক। দু’জতনই মু ুতেদছে
দকছু বোর জতে।
আহমদ মুসা োতদর বািঁধা দদতে বেে, ‘এ ন খকান কথা নে। এোতব
খেতঙ পড়া দেক নে। আিাহর ওপর েরসা কর এবিং দকছু িাইতে, শুধু োিঁর কাতছই
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িাও। দবপদ খদবার যমো োিঁরই, দবপদ খথতক বািঁিাতনার যমোও োিঁর। স্মরি
কর, আিাহ বতেতছন, ‘ফা-ইন্নামাআে উসতর ইতোসরা, ইন্নামাআে উসতর
ইতোসরা (সিংকতটর সাতথ সমাধান থাতক, দনশ্চে সমাধান থাতক সিংকতটর সাতথ)।
আিাহ রাব্বুে আোমীতনর এ অ্তমাঘ কথার ওপর েরসা রাত া। খকিঁতদা না
খকউ।’
বতে আহমদ মুসা োতদর খকান কথা বোর সুতযাি না দদতে দ্রুে িাদড়
খথতক দনতি খনতম খিে।
অ্সহাে কান্নাে খেতঙ পড়ে ড. আজদা ও সাদহবা সাদবে।
ড. সাহাব নুরী ড্রাইদেিং সীতট এতস বসে এবিং িাদড় ঘুদরতে দনতে দফরদে
যাত্রা শুরু করে।
িাদড় খথতক খনতম আহমদ মুসা দেক িাদড়র সামতন দািঁড়াে। োর
দু’হাতের দরেেোর উদযে সামতনর আট দুষ্কৃদেকারীর দদতক।
ড. সাহাব নুরী িাদড় ঘুদরতে সামতন এদিতে খযতে শুরু কতরতছ, ো খপছন
দদতক না োদকতেও বুঝে আহমদ মুসা।
হোৎ আহমদ মুসার মতন হতো, খপছন খথতক পাতের িারদট শব্দ এদিতে
আসতছ। আহমদ মুসা োবে, দনশ্চে খপছতনর িাদড়র খোক হতব োরা। খকন
আসতছ োরা? দক োতদর উতেশ্য? গুদে করার ইো থাকতে খপছন খথতক
এেযতি গুদে করতে পারতো।
খপছন খথতক পদশব্দ দ্রুে হতেতছ।
আরও দকছু োবার আতিই খপছন খথতক দু’জন োর দু’হাতের ওপর
ঝািঁদপতে পড়ে। দু’খটা দরেেোরই োর হাে খথতক ছুতট খিে।
দরেেোর দু’দট খপছন খথতক আসা দু’জতন েুতে দনতেতছ।
খহা খহা কতর খহতস উেে িাদড়র খেের খথতক খসই কে। বেে, ‘আবু
আহমদ, হাে ওপতর খোে।’
আহমদ মুসা হাে ওপতর েুেে।
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আবার খহতস উেে খসই কে। বেে, ‘আবু আহমদ, প্রদেশ্রুদে আমরা
রযা করতে পারোম না। খকান দশকার হাতের মুতোে আসার পর োতক খছতড়
খদো আমাতদর নীদে নে।’
আহমদ মুসা খদ ে, একদট রতকট োঞ্চার ওপতর উেতছ।
বুঝতে পারে আহমদ মুসা, ড. আজদাতদর িাদড় েতযযই রতকট োঞ্চার
ওপতর উেতছ।
এই দবশ্বাসঘােকোে আহমদ মুসার সবিাতঙ্গ খযন আগুন ধতর খিে।
োবে, এবার োর রুত দািঁড়াতনার সমে এতসতছ। োর দু’হাে উতে আতছ কান
পযিন্ত। খস হাতের কতেক ইদঞ্চ খপছতন জযাতকতট রা া আতছ যাদুকরী দমদন খমদশন
দরেেোর। দেিার দটতপ ধরতেই এ দরেেোর খথতক স্বেিংদিেোতব ২৪দট গুদের
দমদছে খবদরতে আতস। গুদেগুতো আকাতর খছাট, দকু  প্রতেযকদট একদট খবামার
মে েেিংকর।
আহমদ মুসা োকাে িারদদতক রতকট োঞ্চারধারীতদর দদতক। আহমদ
মুসা দনরস্ত্র হবার পর ওরা এ ন দনদশ্চন্ত। ওতদর েেিংকর িানগুতোর বযাতরে দনতি
নামাতনা।
ে নও রতকট োঞ্চাতরর সুিঁিাতো মাথা ওপতর ওো খশষ হেদন।
আহমদ মুসার ডান হাে দবদুযৎ িদেতে ঢুতক খিে ঘাতড়র দনতি
জযাতকতটর পতকতট। হােদট খিাত র পেতক খবদরতে এে, েজিনী দরেেোতরর
দেিাতর।
হাে খবদরতে আসার সাতথ সাতথই আহমদ মুসা গুদেবষিি শুরু কতরতছ।
গুদে অ্বযাহে খরত ই খস বতস পড়ে এবিং পাটা গুদে খথতক বািঁিার জতে শুতে
পড়ে। গুদেবষিি োর থাতমদন।
পাটা গুদেও িেদছে।
দকু  আহমদ মুসার দরেেোর এেই দযপ্রোর সাতথ িারদদক ঘুতর এে
এবিং োর গুদে এেই পতেতন্টড হতো খয, পাটা আঘাতের খিষ্টা যারা করদছে,
োরাও গুদে খ তে ঢতে পড়ে মুহূতেি। আহমদ মুসা দ্রুে োর অ্বস্থাতনর পদরবেিন
করাে পাটা খয গুদে হতেদছে ো কাতজ আতসদন।
মাউন্ট আরারাতের আড়াতে

146

গুদে করতে করতেই আহমদ মুসা দ্রুে িদড়তে সতর এতসদছে পাশাপাদশ
দািঁড়াতনা দুই মাইতিার মাঝ াতন আড়াে খনোর জতে। িদড়তে সতর আসার সমে
আহমদ মুসা একটা দমদন খমদশনিানও কুদড়তে এতনদছে।
আহমদ মুসাতদর িাদড়র খপছতন ওতদর খয িাদড়দট দািঁদড়তেদছে, োর
দু’জন খোক শুরুতেই আহমদ মুসার গুদেতে মারা পতড়দছে। অ্বদশষ্ট দু’জনও
ঘটনার আকদস্মকোর ধাক্কা সামতে গুদে করতে শুরু কতরদছে।
আহমদ মুসা মাইতিার আড়াে খনোর পর কুদড়তে পাওো দমদন
খমদশনিান দদতে ওতদর েতযয গুদে করা শুরু কতর।
ওরা ফািঁকা রাস্তার ওপর দািঁদড়তেদছে। োরা োতদর িাদড়র আড়াে খনতব,
এমন আত্মরযামূেক দিন্তা আতি কতরদন। আহমদ মুসার গুদে শুরু হতে োরা এটা
বুঝে এবিং খপছন দদতক ছুটে িাদড়র আড়াে খনবার জতে। দকু  যাওো োতদর
খশষ হতো না। ওতদর িাদড়র সামতনই ওরা গুদে খ তে ঢতে পড়ে।
হোৎ আহমদ মুসার খ োে হতো, পাতশর মাইতিা খথতক খয খোকদট
োর সাতথ কথা বতেতছ এবিং খশষ সমতে খয রতকট োঞ্চার োক করদছে ড.
আজদাতদর িাদড় েতযয, খস খোকদট খকাথাে?
এই কথা মতন হবার সাতথ সাতথ আহমদ মুসা োর দমদন খমদশনিান ধরা
হাে পাতশর মাইতিার দদতক ঘুদরতে দনে অ্বযাহে গুদের একটা খদোে সৃদষ্ট
কতর।
এোতব বািঁ দদতক ঘুরতে দিতেই আহমদ মুসা খদ ে, পাতশর মাইতিার
ওপাশ খথতক একজন খোক ছুতট দিতে মাইতিার সামতন পতড় থাকা দনহে
একজতনর দমদন খমদশনিান হাতে েুতে দনতে। দকু  দমদন খমদশনিান হাতে দনতে
উতে দািঁড়াবার আতিই আহমদ মুসার গুদের খদোতের মতধয পতড় ঝািঁঝরা খদহ
দনতে একজন সাথীর মৃেতদতহর ওপর আছতড় পড়ে।
আহমদ মুসা খদ তে খপে, এই খোকদট অ্েতদর খিতে আোদা। এর
পরতন আপাদমস্তক কাতো খপাশাক খনই। োর বদতে রতেতছ কুদদিশ খম েদের
খপাশাক।
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এর এই খপাশাক খকন? সিংতি সিংতিই এ প্রশ্ন জািে আহমদ মুসার
মতন। এটা দক উদিওোোতদর এক কযাতমাতফ্লজ? এটাও হতে পাতর মানুষতক
প্রোরিা করার জতে, দনতজর প্রতশ্নর জবাব দনতজই দদে আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা বুঝে, মাইতিা খথতক এই খোকদটই োর সাতথ কথা
বতেদছে এবিং এর হাতেই দছে রতকট োঞ্চার। আর োর হাতে দমদন খমদশনিান
দছে না। দছে না বতেই খস আিমতি আসতে পাতরদন। অ্বতশতষ একটা দমদন
খমদশনিান কুদড়তে আনতে দিতেই োতক খশষ হতে হতো।
আহমদ মুসা িারদদতক খিা খবাোে। খদ ে, খেরদট োশ োর সামতন।
এরা শুধু আমাতক নে, আমাতদর সবাইতকই মারতে খিতেদছে, সবাইতক মারতে
দিতেই এরা সবাই োশ হতে খিে, দহতসব করে আহমদ মুসা। আিাহর অ্সীম
অ্নুু্গ্রতহর কথা স্মরি কতর োিঁর প্রদে অ্সীম কৃেেোে দবনে হতো আহমদ মুসার
হৃদে-মন-মাথা সবই। দনতজর জীবন দদতে হতেও দেনজন দনরপরাধ মজেুমতক
বািঁিাতে খিতেদছোম বতে আিাহ আমাতকও বািঁদিতে দদতেন! আিাহর প্রদে
কৃেেোর অ্শ্রুতে সজে হতে উেে আহমদ মুসার দু’খিা ।

িাদড় সামতনর দদতক িেদছে। দকু  সাদহবা সাদবে ও ড. আজদা
দু’জতনই আকুে খিাত োদকতেদছে খপছতন। অ্দবরাম অ্শ্রু ঝরদছে োতদর খিা
দদতে।
সাদহবা সাদবে ও ড. আজদা দু’জতনরই খিা দনবে দছে আহমদ মুসা
খয াতন খঘরাও হতেতছন, খসই ঘটনাস্থতের দদতক।
হোৎ োরা গুদে-খিাোর অ্বযাহে শব্দ শুনতে খপে।
খ াো দছে োতদর িাদড়র সবগুতো জানাোই।
েীষি উদিগ্ন হতে উেে োরা দু’জতনই। োহতে দক সব খশষ হতে খিে!
বুকটা থরথর কতর খকিঁতপ উেে সাদহবা সাদবতের। খপছতন োদকতে খস দিৎকার
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কতর বেে, ‘িাদড় থামান মামা। ও াতন গুদে-খিাো হতে। খদ া দরকার ওর দক
হতো। থামান মামা িাদড়।’
‘না সাদহবা সাদবে, ওর দনতদিশ, আমাতদর দনরাপদ দূরতত্ব সতর খযতে
হতব। খোমাতদর, আমাতদর বািঁিাতনার জতেই দেদন এ দসোন্ত দনতেতছন।
খোমাতদর খকান দবপতদর মুত খেতে দদতে পাদর না।’ বেে ড. সাহাব নুরী।
‘না, ওর কথা আদম মাদন না। উদন দনতজর ওপর অ্দবিার কতরতছন,
আমাতদর প্রদে অ্দবিার কতরতছন। আদম যাব খস াতন।’
বতে ড্রাইদেিং সীতটর দদতক এতিাতো সাদহবা সাদবে। বেে, ‘মামা, হে
আপদন খস াতন িেুন, না হে ড্রাইদেিং আমাতক দদন। আদম খস াতন যাব।’
‘েুদম পািে সাদহবা। খস াতন দিতে েুদম, আদম, আমরা দক করব। এই
দিন্তা কতরই খো দেদন আমাতদর িতে আসতে বাধয কতরতছন। দেক আতছ, িে
আমরা এক জােিাে দিতে িাদড় পাকি কদর। ওরা িতে খিতে আমরা খস াতন দিতে
খ ািঁজ খনব।’ বেে ড. সাহাব নুরী।
‘খস াতন প্রিণ্ড গুদে-খিাোর শব্দ খশানার পর আদম দফরতে পারতবা না।
আপনারা আমাতক নাদমতে দদন, খহিঁতটই আদম খস াতন যাব।’ সাদহবা সাদবে
বেে। দস্থর দসোন্ত োর কতে।
‘সাদহবা একটু বুঝতে খিষ্টা কর, আমরা খস াতন দিতে দক করব, দক
করতে পারব?’ বেে ড. সাহাব নুরী। কে োর নরম।
‘ওর সাতথ মরতে খো পারব!’ সাদহবা সাদবে বেে কান্নাজদড়ে কতে।
ড. সাহাব নুরী োকাে ড. আজদার দদতক।
ড. আজদা বেে, ‘সাদহবা সাদবে যা বতেতছ খসটাই আমার মে। উদন
যদদ না থাতকন, োহতে আমরা পাদেতেও বািঁিতে পারতবা না। মরতে যদদ হে,
োহতে োর সাতথ মরাই োতো।’ কান্নাে খেতঙ পড়া ড. আজদার কে।
‘দেক আতছ, আিাহ েরসা।’ বতে িাদড় ঘুদরতে দনে ড. সাহাব নুরী।
ছুতট িেে িাদড় খফতে আসা খসই ঘটনাস্থতের দদতক।
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আহমদ মুসা সািি করদছে োশগুতো উদিওোো বতে োর কাতছ
পদরদিে এই গ্রুপদটর দেকানা দকিংবা এতদর আরও পদরিে পাওো যাে দকনা
এজতে।
আপাদমস্তক কাতো ইউদনফমি পরা োশগুতো ওতদর দবতশষ কমাতন্ডা
বতে োর মতন হতো। এর আতি এই গ্রুতপর আরও যাতদর োশ খদত তছ, োরা
এই ধরতনর ইউদনফমি পরা দছে না।
এতদর সািি কতর দকছু খপে না আহমদ মুসা।
সব খশতষ আহমদ মুসা সবার পতর দনহে হওো কুদদিশ খম েেীর
খপাশাক পরা খোকদটর কাতছ এে। এই খোকদটতকই দেতনো মতন হতেতছ
আহমদ মুসার।
োর পতকতট খপে একটা মাদনবযাি। মাদনবযাি ুেতেই খিাত পড়ে
দকছু আতমিনীে ও টাদকিশ টাকা এবিং আইদড কাডি। দ্রুে আইদড কাডিটাই খদ ে
আহমদ মুসা। কাডিদটতে খোকদটর একদট কুদদিশ নাম আতছ। পদরিে খে া হতেতছ
একদট কুদদি খস্বোতসবী সিংিেতনর ধমিীে দশযক দহতসতব।
আইদড খদত ই আহমদ মুসা বুঝে, এটা েুো। েুদকি পুদেশতক খবাকা
বানাতনার জতেই এই পদরিে খনো হতেতছ।
মাদনবযািটা আরও োতো কতর সািি করতে দিতে মাদনবযাতির একটা
খকদবতন খপে িার োিঁজ করা খছাট্ট এক টুকতরা কািজ। গুরুত্বপূিি হতব দকছু, এটা
মতন কতর কািজটা োড়াোদড় ুতে খদ ে, ওটা একদমই সাদা একটা দিরকুট।
হোশ হতেও আহমদ মুসা োবে, একটা সাদা কািজতক এোতব সযতত্নত োিঁজ
কতর মাদনবযাতির খিাপন পতকতট রা া হতব খকন? একটা রহতস্যর িন্ধ খপে
আহমদ মুসা।
কািজদট পতকতট পুরে আহমদ মুসা।
হোৎ খপছতন িাদড়র শব্দ খপতে ‘দডদজদপ দম. মাদহর হারুন এে
োড়াোদড় এতস পড়তেন’-এই দবস্মে দনতে খপছতন োকাতেই খদ ে, ড. সাহাব
নুরীর িাদড়। িাদড়দট এতস দািঁদড়তে খিতছ খপছতনর খসই িাদড়টার কাতছ।
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িাদড় খথতক খনতমতছ ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা। যন্ত্রিাদেতের মে
োরা আসতছ আহমদ মুসার দদতক। আনন্দ-দবস্মে খযন খফতট পড়তছ োতদর
খিা –মু দদতে।
ওরা এতস খিতছ।
খকান কথা না বতে আহমদ মুসাতক জদড়তে ধতর খকিঁতদ খফেে ড. সাহাব
নুরী।
আর পাতশ দািঁড়াতনা ড. আজদার দু’খিা দদতে অ্শ্রু ঝরদছে। আর খোিঁতট
দছে হাদস।
আহমদ মুসা ড. সাহাব নুরীতক উতেশ্য কতর বেে, ‘ ুদশর সমে এ কান্না
খকন?
‘কান্না এটা নে, অ্পার দবস্মে ও সীমাহীন আনতন্দর িদেে রূপ এটা।’
বেে ড. সাহাব নুরী।
‘আিাহর জতেই এ কৃেেোর অ্শ্রু োইো। আপদন জীদবে আতছন,
জীবন্ত আপনাতক খদ তে পাব, এটা দছে সব দহতসব, সব কল্পনার অ্েীে।’ খিা
মুতছ বেে ড. আজদা।
‘দকু  খোমরা িাদড় দনতে দফতর এতে খকন, খকান দহতসব খথতক? এমনটা
খো হবার কথাই নে?’ বেে আহমদ মুসা। োর কতে দবস্মে।
হাসে একটু ড. আজদা। বেে, ‘আদম উত্তর দদদে। আমার সাতথ একটু
আসুন োইো, দপ্লজ!’
বতে খপছন দফতর োতদর িাদড়র দদতক হািঁটতে শুরু করে ড. আজদা।
ড. সাহাব নুরীর দদতক একবার োদকতে ড. আজদার খপছতন হািঁটতে শুরু
করে আহমদ মুসা।
ড. সাহাব নুরীও হািঁটতে োিে আহমদ মুসার খপছতন।
িাদড়র পাতশ দিতে দািঁড়াে আহমদ মুসা ও ড. আজদা। োতদর খপছতন
ড. সাহাব নুরী।
িাদড়র জানাো খ াো।
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িাদড়র সীতট বতস দু’হািঁটুতে মু গুিঁতজ কািঁদতছ সাদহবা সাদবে। কান্নার
খবতি কািঁপতছ োর শরীর। নীরব কান্না।
আহমদ মুসা োকাে ড. আজদার দদতক প্রশ্নতবাধক দৃদষ্টতে।
‘সাদহবাই আমাতদর এ াতন দফতর আসতে বাধয কতরতছ োইো। খিাোগুদের শব্দ খশানার সাতথ সাতথ খস িাদড় ঘুদরতে এ াতন আসতে বতে। আপনার
দনতদিতশর কথা বতে মামা োতক খবাঝাতনার খিষ্টা কতর। দকু  সাদহবা বতে, িাদড়
যদদ দফদরতে না আনা হে, োহতে খস খহিঁতট হতেও এ াতন আসতব। এ াতন এতস
আমরা দক করব, এর উত্ততর খস বতে, দকছু না পারতে আমরা োর সাতথ মরতে
খো পারব। আদমও োর কথাে একমে হই এবিং আমরা দফতর আদস। দফতর
আসার সমে খস শে দছে। দকু  এ াতন এতস আপনাতক দনরাপতদ খদত খস
এোতব কান্নাে খেতঙ পতড়তছ। এটা সুত র কান্না, স্বদস্তর কান্না োইো।’ বেে ড.
আজদা। োর মুত হাদস।
দকু  আহমদ মুসার মুত অ্স্বদস্তর একটা ছাো খ তে খিে। দনছক
আনতন্দর কান্না এে দীঘি হে না, এে িেীর হে না। খিাো-গুদেতে খস দনশ্চে
আহমদ মুসাতক মৃে খেতবদছে। োই মরার জতেই খস এতসদছে এ াতন। দকু 
আহমদ মুসাতক দনরাপদ খদত আকদস্মকোতব কল্পনােীে খকান প্রাদপ্ত পাওোর
আনতন্দর বািঁধোঙা খজাোর দনতে হৃদতে ঝািঁদপতে পতড়, যা োর বুক ধারি করতে
পারতছ না। খস আনন্দমে এক খবদনা। খস খবদনারই কান্না এটা। মতন মতন উদিগ্ন
হতো আহমদ মুসা। এ কান্না শুধু সাদহবা সাদবতের নে, এ কান্না নেুনোতব
প্রফুদটে এক হৃদতের কান্না, যার পদরিে সাদহবা দনতজও হেতো জাতন না। মনটা
খকিঁতপ উেে আহমদ মুসার। োবে, বািঁিাতে হতব সাদহবা সাদবেতক।
ড. আজদার কথা খশষ হতে ড. আজদার হাদসর সাতথ আহমদ মুসাও
হাসে। বেে একটু উচ্চকতে, ‘খছাট খবানরা বড় োইোতদর সব সমে একটু খবদশ
োতোবাতস। সাদহবা সাদবে এটাই প্রমাি কতরতছ ড. আজদা। আজ সকাতেই
আদম আমার স্ত্রীতক বতেদছ, ড. আজদার পর আরও একটা দমদষ্ট খছাট খবান
খপতেদছ আদম।’
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বতে আহমদ মুসা টান দদতে িাদড়র দরজা ুতে খফেে। বেে, ‘সাদহবা
খবান, এস। বাইতর এস।’
ধীতর ধীতর মু েুেে সাদহবা সাদবে।
অ্শ্রু খধাো োর খকামে, সুন্দর মু দট।
খিা েুতে োদকতেতছ খস আহমদ মুসার দদতক। দকু  োর খিাত আহমদ
মুসার সতম্বাধতনর প্রদে খকান সাড়া খনই। খিা দু’দটতে োর েীরদবে হদরিীর মে
দবস্মে ও খবদনার দবতফারি।
খিা দু’দট োর দকছুযি পেকহীন দস্থর থাকার পর আতস্ত বুতজ খিে।
মু ঘুতর খিে। মাথাদট আবার ঝুতে খিে োর দু’হািঁটুর ওপর।
আবার োর খসই কান্না।
ফুতে ফুতে উেতছ োর খদহ কান্নার খবতি।
ওর কািঁদা উদিে, োবে আহমদ মুসা। দকু  দবব্রে হতে পতড়দছে আহমদ
মুসা এ ন দক বেতব খস এই খেতব।
িাদড়র শব্দ খশানা খিে। খসই সাতথ পুদেতশর িাদড়র সাইতরন।
একাদধক িাদড়র জমাট একটা শব্দ।
‘পুদেশ এতস খিতছ োইো। খকমন কতর বর খপে ওরা?’ বেে ড.
আজদা।
দবব্রেকর অ্বস্থা খকতট খিে আহমদ মুসার। দফতর দািঁড়াে খস। বেে,
‘পুদেতশর দডদজদপ মাদহর হারুনতক আদম খটদেতফান কতরদছোম।’
‘িে খদদ খক আসতেন?’ বতে হািঁটতে োিে আহমদ মুসা।
সবাই এতিাতো োর সাতথ।
পুদেশ বহতরর সামতনর জীতপই দছে দডদজদপ মাদহর হারুন।
পুদেতশর িাদড় থামতেই খনতম পতড়তছ দডদজদপ মাদহর হারুন। আহমদ
মুসাতক তদ তে খপতেই দ্রুে হািঁটতে শুরু কতরতছ আহমদ মুসার দদতক।
‘স্যার, আসসাোমু আোইকুম। স্যার, খটদেতফাতন সব কথা শুতন সিংতি
সিংতিই রওোনা দদতেদছ। একটা বড় বর আতছ স্যার।’ উচ্চকতে এই কথাগুতো
বতে মুহূতেির জতে থামে দডদজদপ মাদহর হারুন।
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মুহূেি পতরই আবার বতে উেে, ‘আিংকারা খথতক আমাতদর খহডস্যার
পুদেশ প্রধান আমাতক খটদেতফান কতরদছতেন। স্যার, দেদন দনতদিশ দদতেতছন
আপনার দনরাপত্তাতক সতবিাচ্চ অ্গ্রাদধকার খদোর জতে এবিং আরও বতেতছন,
আপনাতক সবরকম সহােো খদোর জতে।’
একনািাতড় োর কথা বো খশষ হতে খিা েুতে োদকতেতছ খস আহমদ
মুসার দদতক। দকু  আহমদ মুসা োর মুত ামুদ হতে সাোম দনতে হ্ান্ডতশইক
কতর বেে, ‘আপনাতদর পুদেশ প্রধানতক ধেবাদ। দকু  দপ্লজ অ্দফসার, এ
কথাগুতো আপদন খিাপন রা ুন। শত্রুপয এসব না জানতে আমাতদর কাতজর
সুদবধা হতব।’
পুদেশ অ্দফসার দডদজদপ মাদহর হারুতনর উৎসাতহর আগুতন পাদন
দছটাতনার মে বযাপার ঘটে। অ্তনকটাই িুপতস খিে দডদজদপ মাদহর হারুন।
বেে, ‘বুতঝদছ স্যার! এ নও কাউতক এসব কথা আদম বদেদন।’
‘ধেবাদ অ্দফসার। খটদেতফাতন সব কথা সিংতযতপ আপনাতক বতেদছ।
খরকতডির জতে দেদ ে িাইতে, খসটাও আদম খদব। আপদন এদদকটা খদ ুন।
আমাতক দফরতে হতব এ দন। এতদর ওপর দদতে অ্তনক ধকে খিতছ।’ আহমদ
মুসা বেে।
‘অ্বশ্যই স্যার। আপদন ওতদর দনতে যান। পুদেতশর একটা িাদড়
আপনাতদর সাতথ পাোদে আপনার দনরাপত্তার জতে।’ দডদজদপ মাদহর হারুন
বেে।
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘ধেবাদ অ্দফসার। পুদেশ প্রতটকশন
দরকার খনই। সাতথ আমাতদর আিাহর প্রতটকশন আতছ। িদে।’
আহমদ মুসা ঘুতর দািঁদড়তে ড. সাহাব নুরীতদর বেে, ‘আসুন আমরা
িদে।’
নেুন দবস্মতের ধাক্কা ে ন ড. আজদা ও ড. সাহাব নুরীর খিাত ।
দডদজদপর কথা োরা শুতনতছ। েুরতকর পুদেশতক দনতদিশ দদতেতছন োতদর আবু
আহমদ আব্দুিাহর দনরাপত্তাতক সতবিাচ্চ অ্গ্রাদধকার দদতে! আসতেই খক োতদর
এই আবু আহমদ আব্দুিাহ!
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আহমদ মুসার আহ্বান খপতে আহমদ মুসার খপছতন হািঁটতে শুরু কতরতছ
োরা।
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৭
‘সাদহবা, খশান মা।’ ডাকে ড. মাহজুন মাজহার সাদহবা সাদবেতক।
সাদহবা সাদবে োর সামতন দদতে যাদেে।
সাদহবা সাদবে ঘুতর দািঁদড়তে দপোর দদতক কতেক ধাপ এদিতে বেে,
‘বেুন বাবা।’
‘আজ োতো োিতছ শরীরটা?’ দজতেস করে খমতেতক ড. মাহজুন
মাজহার।
‘হ্ািঁ বাবা, োতো।’ বেে সাদহবা সাদবে।
‘দকু  মা, মু টাতক খোমার ুব দবষণ্ণ োিতছ।’ বেে সাদহবার বাবা।
‘ও দকছু নে, রাে খজতি পতড়দছ খো এই কারতি।’
কথাটা বতেই সাদহবা সাদবে োবে, এই দমথযা বোটা োর দেক হেদন।
‘আজ দবশ্বদবদযােতে যাতব মা?’ দজোসা ড. মাহজুন মাজহাতরর।
‘না বাবা, আজ যাব না। ড. আজদা খটদেতফান কতরদছে, খস আসতছ।
আমার োদডর একটা দবষে দনতে োর সাতথ আোপ করতে খিতেদছোম খো।’
বেে সাদহবা সাদবে।
‘খোমার কাতছ শুতনদছোম, দডদজদপ মাদহর হারুন িে রাতে আমাতক
বেতেন খসদদতনর কথা। দেদন বেতেন ঘটনাটা অ্তে দকতকর মে। আবার ড.
আজদার কাতছ ঘটনাগুতোর কথা শুতনদছ, খসগুতোও দবস্মেকর, অ্তে দকতকর
মেই। সদেযই দবস্মেকর এই আবু আহমদ আব্দুিাহ। আদম দডদজদপ মাদহর
হারুনতক দজতেস কতরদছোম, োর খকান পদরিে োরা উোর করতে খপতরতছন
দকনা। দেদন বেতেন, োর বযাপাতর অ্নুসন্ধাতনর সুতযাি আমাতদর খনই। স্বেিং
পুদেশ প্রধান োতক সম্মান কতর, সমীহ কতর। খপ্রদসতডন্ট, প্রধানমন্ত্রীর সাতথ নাদক
োর সেকি। আিাহই পাদেতেতছন আমাতদর দবপতদর সমে োতক।’
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রাঙা হতে উতেদছে সাদহবা সাদবতের মু । দকু  োর বুতকর মতধয ে ন
খবদনার ঝড়। কেকটা খরাদ-বৃদষ্টর মে অ্বস্থা। োর দপো থামতে বেে খস,
‘সাধারি দবতবিনার বাইতর উদন বাবা। ওরা মতন হে আিাহর দবতশষ সৃদষ্ট।
পরাতথিই ওতদর জীবন। বাবা, আমাতদর রযার স্বাতথি উদন দনতজতক ওতদর হাতে
েুতে দদতেদছতেন দনতজর মৃেযু অ্বধাদরে খজতনও। এই কুরবানীর খকান পদরমাপ
হে না বাবা।’ অ্প্রদেতরাধয এক উচ্ছ্বাতস খেতঙ পড়ে সাদহবা সাদবতের কে। খিা
োর দেতজ উতেতছ অ্শ্রুতে।
ড. মাহজুন মাজহার োদকতেদছে োর খমতের দদতক। সাদহবা সাদবতের
আতবতির উত্তাপ, অ্শ্রুর স্পশি োর হৃদেতকও ছুিঁতে খিে। এই আতবি ও অ্শ্রুর
মতধয ড. মাহজুন মাজহার একটা নেুনতত্বর প্রকাশ খদত িমতক উেে।
এ সমে দসিঁদড় দদতে দু’েোে উতে এে ড. আজদা।
সাদহবা সাদবে খিা মুতছ ‘আদস বাবা’ বতে ছুতট খিে ড. আজদার
দদতক।
সাদহবা সাদবতের দদতক দনবে ড. মাহজুন মাজহাতরর খিাত উতিতির
একটা ছাো নামে।
সাদহবা সাদবে ড. আজদাতক স্বািে জাদনতে োর হাে ধতর োতক দনতে
িেে োর দনজস্ব োদড রুতম।
োরা োদড রুতম দিতে খটদবতে না বতস মুত ামুদ এক খসাফাে দিতে
বসে।
‘খোমাতক দবষণ্ণ খদ াতে। আদম খেতবদছোম, েুদম য ন আমাতক
খডতকছ ে ন দনশ্চে সুস্থু্। দকু ...।’
‘থাক এসব কথা আজদা। আদম োতো আদছ। এস, কাতজর কথাে
আদস।’ ড. আজদার মুত র দদতক না োদকতে মাথা দনিু খরত কথাগুতো বেে
সাদহবা সাদবে।
ড. আজদা োর নে মুত র দদতক মুহূেক
ি াে খিতে খথতক খিতহর সুতর
বেে, ‘সাদহবা, খোমার কাতজর কথা বে।’
সাদহবা সাদবে মু েুেে।
মাউন্ট আরারাতের আড়াতে

157

বেে, ‘ধেবাদ আজদা। আমার দপএইিদড দথদসতসর খয অ্িংশ দনতে
আদম এ ন কাজ করদছ, খসটা েুরতকর জাদেতদতহ কুদদিতদর অ্বস্থান দনতে। এ
বযাপাতর খোমার একটা দৃদষ্টেিংদি আদম জানতে িাই। এর সাতথ আতছ েুরতকর
এই পূবি আনাতোদেোন অ্ঞ্চতের েদবষ্যে রাজনীদে দনতে কথা। এ বযাপাতরও
খোমার একটা ব্রীফ িাই আদম।’
‘দুতটাই ুবই গুরুত্বপূিি দবষে। প্রথম দবষে সেতকি আমার দৃদষ্টেিংদির
কথা বেতে পাদর। আদম কুদদি সম্প্রদাতের সতিেন সদস্য দহতসতব বেদছ, েুরক,
ইরাক, ইরান, আজারবাইজান, আতমিদনোসহ এই গ্রদন্থতে কুদদি সম্প্রদােতক দনতে
খয রাজনীদে হতে, খস রাজনীদে কুদদিতদর সৃদষ্ট নে। খযোতব ইসোমী দ োফে
বা ইসোমী সাম্রাজয খেতঙ েুদকি, ইরাদক, দসরীে, খেবাননী, জদিাদন ইেযাদদ
জাদের উদ্ভব ঘটাতনা হতেতছ, খসোতবই কুদদিতদর দািঁড় করাতনা হতেতছ মুসদেম
েূ- ণ্ডগুতোতক আরও ণ্ড-দব ণ্ড করার জতে। কুদদিরা পদশ্চমী পুদিঁ জবাদী ও
কদমউদনেতদর মধযকার খপ তন এক শোব্দী কাতের োণ্ডা যুতেরও দশকার
হতেতছ। এ সতবর খকানদটই কুদদিতদর স্বাতথি হেদন, হতেতছ সাম্রাজযবাদীতদর
স্বাতথি। সাম্রাজযবাদী এই ষড়যন্ত্রই েুরতক েুদকিতদর সাতথ কুদদিতদর দবতরাধ
বািঁদধতেতছ। েুরতকর সমাতজ, রাতে, অ্থিনীদেতে েুদকি ও কুদদি বতে খকান দবতেদ
দছে না। েুরতকর দিেীে খপ্রদসতডন্ট ইসমে ইতনানু একজন কুদদি দছতেন। আবার
অ্ষ্টম খপ্রদসতডন্ট েুরগুে ওজােও একজন কুদদি দছতেন। েুরতকর প্রশাসন ও
বযবসাে-বাদিতজযর খযতত্র েুদকি-কুদদি খকান দবতেদ খনই। এই ঐকয ও সিংহদেতক
মূে দৃদষ্ট দহতসতব সামতন আনতে েুদম সাম্রাজযবাদী ষড়যন্ত্রকারীতদর ষড়যন্ত্রটা
খদ তে পাতব এবিং বাদিে উপসিংহাতর খপ িঁছতে পারতব।’
বতে থামে ড. আজদা। কথা শুরু করে আবার, ‘খোমার দিেীে
দবষেটার ওপর আদম দকছু বেতে পারতবা না সাদহবা। েতব একজতনর নাম বেতে
পাদর। দেদন ুব স্বে দৃদষ্ট রাত ন।’
‘খক দেদন?’ দজোসা সাদহবা সাদবতের।
‘দেদন আবু আহমদ আব্দুিাহ।’ বেে ড. আজদা।
সাদহবা সাদবতের সারা মুত রতের এক আদবর রঙ খ তে খিে।
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খস মুহূতেির জতে মু দনিু কতর আবার স্বাোদবক হতে বেে, ‘েুদম দেকই
বতেছ আজদা। দকু  আদম ওর সতঙ্গ এ দনতে কথা বেতে পারতবা না।’ সাদহবা
সাদবে বেে। োর সারা মুত খসই দবষণ্ণোব আবার দফতর এতসতছ।
ড. আজদা োকাে সাদহবা সাদবতের দদতক। বেে, ‘েুদম ওতক েুে খবাঝ
না সাদহবা। ওর দবতবিনাতক আমাতদর শ্রো করা উদিে।’
‘আদম ওতক েুে বুদঝদন আজদা। আদম েুে কতরদছোম, খসটাই আদম
দনতজতক খবাঝাবার খিষ্টা করদছ। দকু  আজদা, দেদন ঐোতব একটা হৃদেতক
সরাসদর গুদে কতর বধ না করতেও পারতেন। োর কথা অ্েোতব জানান খদো
খযে। বযাপারটা একটা হৃদেতক পতেন্ট িযািংক গুদে করার মে হতেতছ।’ বেে
সাদহবা সাদবে। োর কে আতবতি কািঁপদছে।
‘খোমার দদক দদতে েুদম দেকই বতেছ সাদহবা। স্পশিকাের এ
দবষেটাতক অ্েোতবও মযাতনজ করতে পারতেন। দকু  োর দদকটাও োব
সাদহবা। আমার মতে দেদন খোমাতক সাহাযয করতে খিতেতছন। খোমার মতধয
দবভ্রাদন্ত খযন এক মুহূেিও আর না থাতক, কষ্ট যাতে আরও িেীর হবার সুতযাি না
হে, এ জতেই দেদন োৎযদিকোতব দবভ্রাদন্তর দনরসতন এতসতছন।’ বেে ড.
আজদা।
‘খপতরতছন দক দেদন কতষ্টর হাে খথতক বািঁিাতে? পাতরনদন। য ন দেদন
এ খিষ্টা কতরতছন, ে ন খো একটা জীবতনর কুরবানী হতে খিতছ। মরাতক দক আর
বািঁিাতনা যাে আজদা!’ বেে সাদহবা সাদবে। োর কে কািঁপতছ। দু’খিা দদতে
িদড়তে পড়তছ অ্শ্রু।
ড. আজদা উতে দিতে সাদহবা সাদবতের পাতশ বতস োতক জদড়তে ধরে।
সাদহবা সাদবতের মাথাদট ঢতে পড়ে ড. আজদার কািঁতধ। নীরব কান্নাে
খেতঙ পড়ে খস।
কান্নাে বািঁধা দদে না ড. আজদা। শুধু বড় খবাতনর মে োর দপতে হাে
বুদেতে সান্ত্বনা দদে।
সাদহবা সাদবে একটু শান্ত হতে ড. আজদা বেে, ‘েুদম এ েুেটা খকন
করতে সাদহবা? েুদম জানতে দেদন দববাদহে।’
মাউন্ট আরারাতের আড়াতে

159

‘সব েুতে দিতেদছোম, সব খেতস দিতেদছে খবাধহে সামতন খথতক। খসই
সাতথ আদম ক ন অ্নথ সািতর ডুতব খিদছ বুঝতে পাদরদন। অ্োে হেতো হতেতছ,
দকু  অ্োে দকোতব হতো আদম বুঝতে পাদরদন।’ কান্নাজদড়ে কতে বেে সাদহবা
সাদবে।
‘সব দেক হতে যাতব সাদহবা। একটু শে হও। েতব মতন খকান
অ্পরাধতবাধ আনা দেক হতব না। যা ঘতটতছ ো অ্োে নে।’ বেে ড. আজদা।
ড. আজদার কািঁধ খথতক মাথা েুেে সাদহবা সাদবে। খিা মুতছ বেে,
‘না আজদা, আমার মতধয অ্োে খবাধ খনই। থাকতব খকন? আদম এ নও আমার
অ্দধকাতরর মতধয রতেদছ, কারও অ্দধকার আদম েিংঘন কদরদন। আমার োতো
োিা, োতোবাসা কারও যদে কতরদন, ওরও নে।’
‘সাদহবা, এোতব না খেতব খোমার সব েুতে যাওো উদিে।’ বেে ড.
আজদা।
‘এটা আদম বেতে পারতবা না, েতব খোমাতক এ কথা দদতে পাদর খয,
ওতক দবব্রে করতবা না, উদন নেুন সাদহবাতক খদ তবন।’ বেে সাদহবা ধীর কতে।
বতেই খসাজা হতে বসে সাদহবা। বেে, ‘এসব কথা থাক আজদা, এস
আমরা আমাতদর কাতজর কথাে দফতর যাই। আমার দজোসার দিেীে দবষতের
বযাপাতর।’
‘খসটাই খো বেদছোম, এ দবষতে আবু আহমদ োইো খোমাতক সাহাযয
করতে পাতরন। এ দবষেদট দনতে ওর সাতথ আমার একদদন আতোিনা হতেদছে।
খদ োম, উদন এ দবষতে একটা েতথযর োণ্ডার।’ বেে ড. আজদা।
সাদহবা সাদবতের খিা দু’দট উজ্জ্বে হতে উেে। দকু  পরযতিই খস াতন
নামে দবষণ্ণো। বেে, ‘ওর কাতছ কেদদন আদম যাব না।’
‘খকন?’ বেে ড. আজদা।
‘ঐ খয েুদম শে হতে বেতে। খসটাই। মনটাতক আমার আতি শে
করতে হতব, যাতে ওর সিংস্পতশি খেতঙ পতড় খকান নেুন অ্নথি না ঘটাে।’ সাদহবা
বেে। োদর কে োর।
‘দেক দিন্তা কতরছ সাদহবা। মনটাতক খোমার শে করা দরকার।’
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বতে একটু খথতম আবার কথা শুরু করে ড. আজদা। বেে,
‘খছতেতমতেতদর খমোতমশার খযতত্র ইসোম খয সীমার দনতদিশ কতরতছ, সুস্থ
সেকি রা ার খযতত্র ো মানার খকান দবকল্প খনই। খোমার খযতত্র, আমার খযতত্র
যা ঘতটতছ, অ্বাধ খমোতমশার সুতযাি না থাকতে ো ঘটতো না।’
‘আমারটা খো বুঝোম। খোমার খযতত্র দক ঘতটতছ?’ বেে সাদহবা। োর
খিাত দবস্মে।
‘খছাট্ট একটা ঘটনা ঘতটতছ। সকাতে খযদদন দুষ্কৃদেকারীরা আমাতদর
বাদড়তে হামো কতরদছে। খসদদন েীদেকর এক পদরতবতশ োর পাতশ দািঁড়াতনা
অ্বস্থাে আদম ওতক জদড়তে ধতরদছোম। এটা দছে ওর কাতছ আমার আশ্রে
খ ািঁজা। দেদনও দনশ্চে এটা বুতঝদছতেন। দকু  ো সতেও অ্েদকছু োববার
সুতযাি বন্ধ করার জতেই দেদন সিংতি সিংতিই আমাতক খবান বতে সতম্বাধন
কতরদছতেন।’ ড. আজদা বেে।
‘এটা দক েুদম ড. বারতজনতজা োইোতক বতেছ?’ একটু দমদষ্ট খহতস
বেে সাদহবা সাদবে।
ড. আজদার মু োে হতে উেে। বেে, ‘এটা ওতক বোর মে খকান
গুরুত্বপূিি কথা নে।’
‘গুরুত্বপূিি নে বেছ খকন? টাদনিিং পতেতন্টর মে গুরুত্বপূিি হতে পারতো।
খযমন আকদস্মক ঝড় পুরাতনা স্থাপনা খেতঙ নেুন স্থাপনার দুোর উন্মুে কতর,
খেমদন মুহূতেির ঘটনা দিরজীবতনর হতে দািঁড়াতে পাতর।’ বেে সাদহবা সাদবে
িিীর কতে।
‘দেকই বতেছ সাদহবা। এটাই অ্বাধ খমোতমশার কুফে। যার অ্সহাে
দশকার আমাতদর পদশ্চমী সমাজ। এ াতন ঘতর-বাইতর আজ সেতকির অ্দস্থরো,
দােেয-জীবতন অ্বযাহে োঙন, পদরবার বযবস্থাে দবপযিে।’ ড. আজদা বেে।
‘হ্ািঁ আজদা, দেদন পাথর বতেই দেদন খযমন বািঁিতেন, েুদম বািঁিতে,
আমার পথও বন্ধ করা হতো। দকু  সবাই খো োর মে দবকষিিকারী পাথর নে,
সবাই আকষিি কতর। বহুমু ী এই আকষিি খথতকই বহুমু ী দবপযিে এতসতছ
আমাতদর পদশ্চমী সমাতজ। দকু  আমরা বািঁিতবা দক কতর? খছাটতবো খথতক
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খছতেতমতের অ্বাধ খমোতমশাই খো আমাতদর োইফোইে।’ বেে সাদহবা
সাদবে।
‘এ োইফোইে স্বাোদবক নে, সুস্থ নে, োই ইসোমীও নে। আবু
আহমদ োইো স্বাোদবক ও সুস্থ ইসোমী োইফোইে অ্নুসরি কতরন বতেই
দেদন বািঁিতে পাতরন। আমাতদরও বািঁদিতেতছন। দেদন একটা জীবন্ত মতডে
আমাতদর কাতছ।’ ড. আজদা বেে।
সাদহবা সাদবে আকদস্মকোতব ড. আজদার কাছ খথতক একটু সতর
বসে। বেে, ‘খদ আজদা, েুদম এোতব ওর প্রশিংসা কতরা না, মনতক দকু  শে
করতে পারতবা না, দবিতড় যাতব দকু  মন।’ মুত হাদস দনতে বেে সাদহবা সাদবে।
কথা শুতন ড. আজদাও খহতস উেে। একটু উতে সাদহবা সাদবেতক ধতর
োর দপতে কতেকদট খিতহর থাপ্পড় খমতর বেে, ‘কাতন োো োদিতে বুদঝ মনটাতক
দেক করতব! মনতক দেক করতে হতব বাস্তবো দদতে, দবতবক-বুদে দদতে।’
সাদহবা সাদবে জদড়তে ধরে ড. আজদাতক। হাসতে হাসতে বেে, ‘েে
খপতো না আজদা। ওতক দবব্রে করতবা না। বতেদছ খো, উদন নেুন সাদহবাতক
খদ তবন।’
সাদহবার মুত হাদস, দকু  খিাত অ্শ্রু।
‘ধেবাদ সাদহবা।’ বেে ড. আজদা। খসও জদড়তে ধরে সাদহবাতক।
সাদহবার খিাত র অ্শ্রু োর দু’িতণ্ড িদড়তে পড়ে।

েযান কযাদেস প্রাসাদ দমউদজোতমর দডদজ ড. মাহজুন মাজহাতরর
অ্দফস।
ড. মাহজুন মাজহার একটা খসাফাে বতস। োর সামতনর খসাফাে
পাশাপাদশ বতস েযান পুদেশ প্রধান দডদজদপ মাদহর হারুন এবিং েযাতনর খিাতেন্দা
প্রধান এরফান এতফন্দী।
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কথা বেদছে পুদেশ প্রধান মাদহর হারুন। বেে, ‘স্যার, েদতন্তর বযাপাতর
সব আপনাতক বেোম। আমাতদর েদতন্ত ুিঁে খনই। আবু আহমদ আব্দুিাহ খয
দদক দনতদিশনা দদতেতছন, খসোতবই কাজ হতেতছ। খলাজ সাদকিট কযাতমরার িে
ছে মাতসর দেদডও দলপ খথতক বাইতরর দেনজন সতন্দহজনক খোকতক দিদহ্নে
করা হতেতছ। দমউদজোতমর িিসিংতযাি দবোতির ডাইতরক্টর দমতসস অ্যাতনাশ
আব্দুিাহ িাতজন পাস ইসুয কতর ্তথতম োতদর খেেতর ঢুদকতেতছ। পতর এই
দেনজনই সািংবাদদক পদরিতে দমতসস অ্যাতনাশ আব্দুিাহর পাতশ দমউদজোতমর
যত্রেত্র ঘুতর খবদড়তেতছ। এই দেনজনই আমাতদর প্রাইম সাসতপক্ট। দুিঃত র দবষে,
এতদর দেনজনতকই খেক ড্রাইতে এক েেিংকর অ্পাতরশতন অ্স্ত্রধারী কমাতন্ডা
দহতসতব মৃে পাওো খিতছ। এতদর সহতযাদিোকারী দহতসতব দমতসস অ্যাতনাশ
িাতজতনর নাম এতসতছ। এ ন খো আমাতদর এযাকশতন খযতে হে।’ থামে
দডদজদপ মাদহর হারুন।
ড. মাহজুন মাজহার বেে, ‘দমতসস অ্যাতনাশ আব্দুিাহ িাতজন একজন
পুরাতনা, অ্দেে অ্দফসার। দমউদজোতমর সকতের কাতছ খস সম্মাদনেও। োর
বযাপারটা একটু খকোরফুদে ডীে করুন, আমার অ্নুতরাধ। আপনারা দক োর
সাতথ এ দনতে কথা বতেতছন?’
‘দজ্ব হ্ািঁ, োর সাতথ আমরা কথা বতেদছ। উদন বতেতছন, একটা
খরেুতরতন্ট ঐ দেনজতনর সাতথ োর পদরিে। ওরা দনতজতদর দেেযান্স সািংবাদদক
বতে পদরিে দদতেদছে। পতর অ্বশ্য সািংবাদদকোতক খপশা দহতসতব দনতেতছ এমন
পদরিেপত্র খদদ তেদছে। দমউদজোম সেতকি খসদদন োরা োতদর িেীর
আগ্রতহর কথা বতে এবিং জানাে খয, োরা দমউদজোতমর ওপর ধারাবাদহক
িতবষিামূেক দফিার প্রকাশ করতে িাে। এজতে োরা মাতঝ মাতঝ দমউদজোতম
খযতে িাে। োরা আমার সাহাযয কামনা কতর। যেটা সিব দেদন োতদর
সহতযাদিো কতরন। এই দছে োর বেতবযর সার কথা।’
‘খেেতর দক আতছ জাদন না দকু  এই কথাগুতোতক আমার কাতছ দনতদিাষ
বতেই মতন হে।’ বেে ড. মাহজুন মাজহার।
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‘োর কথাগুতোতক দনতদিাষ মতন হতে স্যার। দকু  দেনজন খয পদরিে
খদে ো খদাষযুে। েযাতনর দেেযান্স দকিংবা খপশাদার খকান সািংবাদদকই এতদর
খিতন না। দনতজতদর সািংবাদদক পদরিে দদতে খয পদত্রকার আইতডনদটদট কাডি
োরা খদদ তেদছে, ঐ নাতমর খকান সিংবাদপত্র এ ন েযাতন িােু খনই। দকু 
দমতসস অ্যাতনাশ িাতজন এসব খকান দকছু খ ািঁজ না দনতেই ওতদরতক দমউদজোতম
খঢাকার অ্বাধ সুতযাি দদতেতছন। এটা োর খবাকামী, না অ্ে দকছু, খসটাই আমরা
বুঝতে পারদছ না।’
এই সমে ড. মাহজুন মাজহাতরর দপএস আহমদ মুসাতক দনতে ঘতর
প্রতবশ করে।
ড. মাহজুন মাজহারসহ সকতেই উতে দািঁদড়তে আহমদ মুসাতক স্বািে
জানাে।
ড. মাহজুন মাজহার আহমদ মুসাতক োর পাতশর খসাফাে দনতে বসাে।
‘আপদন কষ্ট কতর এতসতছন, এজতে আপনাতক ধেবাদ স্যার। স্যার,
আদম আপনাতক আমাতদর দমউদজোতমর ডাইতরক্টর পাবদেক দরতেশন্স সেতকি
একটা ইিংদিে দদতেদছোম। এেযি ঐ দেনজন ও োর দবষে দনতেই আতোিনা
করদছোম।’
বতে দডদজদপ মাদহর হারুন দমতসস অ্যাতনাশ আব্দুিাহ িাতজন সেতকি
এেযি খয আতোিনা হতেতছ ো সিংতযতপ আহমদ মুসাতক জাদনতে বেে, ‘ঐ
দেনজন মূে কােদপ্রতটর মৃেযু র পর একমাত্র দমতসস অ্যাতনাশ আব্দুিাহ িাতজনই
আতছন যার সাতথ দমউদজোতমর েোবহ ঘটনার একটা দেিংক আতছ। এ ন আমরা
দক করব, খসটাই আতোিনার দবষে।’
‘আমার মতে আশু করিীে হতো, দমতসস অ্যাতনাশ িাতজনতক
সাবিযদিক পাহারাে রা া। উদিওোোরা যারা দমউদজোতম ডাকাদে কতরতছ,
োরা দমতসস অ্যাতনাশ িাতজনতক হেযা করতে পাতর। কারি, আমাতদর সামতন
একমাত্র খসই আতছ যার মাধযতম ঘটনা ফািঁস হতে পাতর।’ বেে আহমদ মুসা।
দডদজদপ, খিাতেন্দা অ্দফসার এরফান এতফন্দী এবিং ড. মাহজুন
মাজহাতরর খিাত -মুত দবস্মে। দডদজদপ মাদহর হারুন ও খিাতেন্দা এরফান
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এতফন্দী োবে, এই সহজ কথাটা আমাতদর মতন হেদন খকন? এটাই খো
স্বাোদবক।
‘দেক আতছ স্যার, আদম দনতদিশ দদদে, পুদেতশর একটা দে সব সমে
অ্েতযয োর পাহারাে থাকতব। আরও আমাতদর দক করিীে স্যার?’ দডদজদপ
মাদহর হারুন পতকট খথতক ওেযারতেস খবর কতর পুদেশতক প্রতোজনীে দনতদিশ
দদতে বেে, ‘দমতসস অ্যাতনাশ িাতজতনর বাদড়তে এ দন সাদা খপাশাতক পুদেতশর
প্রহরা বসাও। এ ন দেদন বাদড়তে থাকার কথা।’
‘ধেবাদ অ্দফসার। দমতসস অ্যাতনাশ িাতজন সেতকি িেীর অ্নুসন্ধান
প্রতোজন। োর বেিমান পদরিতের আড়াতে আর খকান পদরিে আতছ দকনা।’ বেে
আহমদ মুসা।
‘খকন এ কথা বেতছন স্যার? আপদন দক অ্ে দকছু সতন্দহ করতছন?’
বেে দডদজদপ মাদহর হারুন। োর ভ্রূকুদঞ্চে।
‘আো, দমতসস অ্যাতনাশ আব্দুিাহ িাতজতনর নাতমর অ্যাতনাশ ও িাতজন
শব্দ দু’দট দক টাদকিশ?’ দজোসা আহমদ মুসার।
‘শব্দ দুদট েুরক, আতমিদনো, আজারবাইজাতন দকছু দকছু দেন্ন উচ্চারতি
দবদেন্ন অ্তথি বযবহৃে হে।’ বেে ড. মাহজুন মাজহার।
‘আো, অ্যাতনাশ’ শব্দ কারও নাতমর অ্িংশ হতে পাতর, দকু  ‘িাতজন’
শব্দ দক েুরতক নাম দহতসতব মুসেমানরা বযবহার কতর?’ দজোসা আহমদ মুসার।
ভ্রুকুদঞ্চে হতো ড. মাহজুন মাজহাতরর। বেে, ‘িাতজন’-এর টাদকিশ
সমেুেয শব্দ হতো ‘িাদেন’। এই ‘িাদেন’ শব্দ খছতেতদর নাতমর খযতত্র বযবহার
হে েুরতক। দকু  ‘িাতজন’ নাম েুরতক বযবহার হে না, এটা আতমিনীে শব্দ।’
‘শুধু এটা আতমিনীে নামবািক শব্দই নে। এর খপছতন একটা ইদেহাস
আতছ।’ আহমদ মুসা বেে।
‘দক ইদেহাস?’ দজোসা ড. মাহজুন মাজহার ও দডদজদপ মাদহর হারুন
দু’জতনরই।
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‘ধতমির জতে, আতমিনীে জাদের জতে জীবনদানকারী একজন ৃোন
সন্নযাদসনীর নাম ‘িাতজন’। োর এই নাতম আতমিদনোর একদট িাতিিরও ‘িাতজন’
নামকরি করা হতেতছ।’
ড. মাহজুনসহ সবার খিাত -মুত দবস্মে। দডদজদপ মাদহর হারুন বেে,
‘োহতে দমতসস অ্যাতনাশ আব্দুিাহ োর নাতমর খশতষ এই নাম গ্রহি কতরতছন
খকন?’
‘খসটাই খো প্রশ্ন। দেদন মুসদেম হতে এ নাম গ্রহি কতরতছন খকন? এ
জতেই োর বযাপাতর অ্নুসন্ধাতনর কথা আদম বতেদছ। হতে পাতর, োর পদরিে
আরও আতছ। হতে পাতর, দেদন ঐ দেনজতনর বযাপাতর যা বতেতছন, খিাটাটাই
দমথযা।’ আহমদ মুসা বেে।
ড. মাহজুন মাজহার নীরব।
নীরব দডদজদপ মাদহর হারুন এবিং খিাতেন্দা অ্দফসারও।
খিাতেন্দা অ্দফসার কাতন কাতন দক বেে দডদজদপ মাদহর হারুনতক।
মাদহর হারুন বেে, ‘োহতে খো স্যার আমার খগ্রফোর করতে পাদর
দমতসস িাতজনতক। খগ্রফোতরর জতে যতথষ্ট দদেে আমাতদর হাতে আতছ। আদম
খসই কথাই ড. মাহজুন মাজহার স্যারতক বেদছোম।’
‘না দম. দডদজদপ, োতক খগ্রফোর না কতর োতক ফতো কতর োর
সেতকির সূত্রগুতো খবর করাতেই োে খবদশ। আমরা িাই োর খপছতন কারা
আতছ, খসটা জানতে। একসমেতো োতক খগ্রফোর করতেই হতব।’ আহমদ মুসা
বেে।
‘ধেবাদ স্যার, আমরা এটাই করব। েতব োর দবরুতে একটা খকস
দাতের...।’
দডদজদপ মাদহর হারুতনর কথার মাঝ াতনই োর ওেযারতেস অ্দস্থরোতব
দবপ দবপ কতর উেে।
কথা বন্ধ কতর ‘এক্সদকউজ দম স্যার!’ বতে খস ওেযারতেস েুতে দনে।
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ওেযারতেস েুতে দনতে কথা দকছুটা শুতনই ‘খহার্ল্ অ্ন’ বতে কেটাতক
খহার্ল্ কতর খস আহমদ মুসার দদতক উতত্তদজে কতে বেে, ‘স্যার, ঘটনা ঘতটই
খিতছ, দমতসস িাতজন দনহে হতেতছন।’
‘খকাথাে?’ দ্রুে প্রশ্ন করে আহমদ মুসা।
‘স্যার, আমাতদর পুদেশ োর বাদড়র িারদদতক পাহারা বদসতেতছ। োরাই
জানাে, দমতসস িাতজন োর বািাতন কাজ করদছতেন, এ সমে গুদেতে দেদন
দনহে হতেতছন। বািাতনর পাতশ দািঁড়াতনা একটা িাদড় খথতক োতক গুদে করা হে।
পরপর দু’দট গুদে করার পরই িাদড়দট পাদেতে যাে।’ বেে দডদজদপ মাদহর
হারুন।
‘োর বাদড়তে আর খক আতছ?’ বেে আহমদ মুসা।
‘একজন পদরিাদরকা এবিং একজন আো ছাড়া োর বাদড়তে আর খকউ
খনই। পদরিাদরকা বাদড়র কাজকমি কতর আর আো রািঁধা-বাড়াসহ দমতসস
িাতজতনর োফ দহতসতব কাজ কতর।’ বেে ড. মাহজুন মাজহার।
‘দম. দডদজদপ, আত্মীতের পদরিতে বা অ্ে খকান কথা বতে োর বাদড়তে
খোক ঢুকতে খিষ্টা করতে পাতর। োতদর বািঁধা দদতে হতব। কাউতক বাদড়তে
ঢুকতে খদো যাতব না। আর আপনার পুদেশ বাদড়তে ঢুতক পদরিাদরকা ও
আোতকও খগ্রফোর করতব। দরকার হতে আরও পুদেশ খযতে বেুন খস াতন।’
আহমদ মুসা বেে।
দডদজদপ োর ওেযারতেতসর কে অ্ন কতর বেে, ‘ও াতন এ ন দক
অ্বস্থা?’
ওপাতরর কথা শুনতে দিতে দডদজদপ মাদহর হারুতনর খিাত -মুত দবস্মে
ফুতট উেে। কথা খশানার মাঝ াতনই খস বতে উেে, ‘খশান, বাদড়তে কাউতক
ঢুকতে খদো যাতব না। বাড়াবাদড় করতে গুদে কর। োশ ও াতনই এ ন থাকতব।
আর খোমরা কতেকজন খেেতর ঢুতক যাও। বাদড়তে পদরিাদরকা, আো বা যাতক
পাও োতকই খগ্রফোর কর। ও াতন কেজন পুদেশ খপ িঁতছতছ? দরকার হতে
আরও পুদেশ খডতক নাও। আদমও বতে দদদে। ওতক। য ন যা হে আমাতক
জানাতব। বাই।’
মাউন্ট আরারাতের আড়াতে

167

কথা খশষ কতর দডদজদপ োকাে আহমদ মুসার দদতক। বেে, ‘স্যার,
আপনার কথা দেক। আত্মীতের পদরিতে কতেকজন খোক এতসতছ, োরা বাদড়তে
ঢুকতে িাতে এবিং োশও হাসপাোতে দনতে খযতে িাতে। োতদর খগ্রফোর
করতে খকমন হে?’
‘এেযতি ওরা িতে খিতছ। বািঁধা পাওোর পর, পুদেশ বতে আিঁি করতে
পারতে, এক মুহে
ূ িও আর োতদর থাকার কথা নে। খগ্রফোর করতেও ুব একটা
োে হতো বতে মতন হে না। ওরা সিবে োড়াদটো খোক হতব। আমার মতন হে,
ওতদর পাোতনা হতেদছে বাদড় খথতক কদেউটার, ডাতেদর, খনাটবই ইেযাদদর মে
দকছু দজদনস দনতে খযতে, অ্থবা বাদড়র ঘরগুতো জ্বাদেতে দদতে।’
খকান কথা না বতে েযাতনর পুদেশ প্রধান দডদজদপ মাদহর হারুন
ওেযারতেস েুতে দনতে খযািাতযাি করে দমতসস িাতজতনর বাদড়তে পাহারাে
থাকা সিংদিষ্ট পুদেতশর সাতথ। সিংতযাি হতেই খস দ্রুে বেে, ‘ওরা যারা বাদড়তে
ঢুকতে যাদেে, োতদর দক বর?’
শুনে দডদজদপ মাদহর হারুন ওপাতরর কথা। ওপাতরর কথা খশষ হতে
‘ওতক’ বতে োইন অ্ফ কতরই বেে, ‘স্যার, এবারও আপদন দেক বতেতছন। বািঁধা
পাওোর পরই দকছু একটা সতন্দহ কতরই দ্রুে ওরা পাদেতেতছ।’
দকছু বোর জতে মু
ুতেদছে আহমদ মুসা। ে নই োর খমাবাইে
খবতজ উতে োতক থাদমতে দদে।
‘এক্সদকউজ দম’ বতে খমাবাইে খবর করে পতকট খথতক। খমাবাইতের
স্ক্রীতন কোতরর নাম খদত ই মু টা উজ্জ্বে হতে উেে আহমদ মুসার। খটদেতফান
কতরতছ েুরতকর অ্েযন্তরীি দনরাপত্তা প্রধান খজনাতরে খমাস্তফা কামাে,
ইস্তাম্বুতের কাতজ আহমদ মুসার সবতিতে বড় সাথী।
আহমদ মুসা কে অ্ন কতরই বেে, ‘আসসাোমু আোইকুম। হ্াতো
খজনাতরে খমাস্তফা। খকমন আতছন?’
‘ওোোইকুম সাোম। আমরা োতো আদছ। আমরা ুব ুদশ হতেদছ,
আমরা আপনাতক খযতে দদতেও েুরক আপনাতক খযতে খদেদন।’ বেে ওপার
খথতক খজনাতরে খমাস্তফা।
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‘হ্ািঁ, খসটাই ঘতটতছ খজনাতরে। একজন দবপদগ্রস্ত খমতের আতবদন
আদম উতপযা করতে পাদরদন।’ আহমদ মুসা বেে।
‘দক ঘটনা বেুন খো?’ দজোসা ওপার খথতক খজনাতরে খমাস্তফার।
ড. আজদার ইন্টারতনট আপীতের দবষেটা সিংতযতপ জানাতনার পর
বেে, ‘ড. আজদার বো ঘটনাগুতো আমার কাতছ ুব বড় ঘটনার আইসবািি বতে
মতন হতেতছ। োই ওতদর পাদেতে আদম েযাতন যাত্রা দবরদে কতরদছ।’
‘খয সব দরতপাটি এ াতন খপতেদছ, োতে দবষেটাতক ুব রহস্যপূিি ও বড়
খকান দবষে বতে আমারও মতন হতেতছ। আপদন খো সতরজদমতন আতছন। বযাপার
দক বেুন খো?’
‘আদম কাজ সতব শুরু কতরদছ। এ নও ঘটনার িেীতর খযতে পাদরদন।
েতব আদম ড. আজদার ইন্টারতনট খথতক যা আিঁি কতরদছোম, োতে মতন
হতেদছে, আতমিদনোর কু যাে সন্ত্রাসী সিংিেন এর সাতথ জদড়ে। খকন জদড়ে, দক
িাে ওরা এ বযাপারটা ুব স্পষ্ট নে এ নও। এই মাত্র আমরা বর খপোম,
দমউদজোতম ডাকাদের বযাপাতর আমাতদর সামতন এতিাবার একমাত্র দেিংক
পারসনতক ওরা হেযা কতরতছ।’ বেে আহমদ মুসা।
‘দবষেটা ও াতন ুব জদটে হতে দািঁড়াতে। একটা কথা আপদন বেুন,
দবষেটার সাতথ খকান রাজনীদের িন্ধ আতছ দকনা।’ ওপার খথতক বেে খজনাতরে
খমাস্তফা।
‘ ুব দনদশ্চে কতর বেতে পারতবা না। েতব ওতদর সকতের বাহুতেই
মাউন্ট আরারাতের উদি আতছ। আর আদম যা মতন কতরদছ, এতদর খিাড়া যদদ
আতমিদনোে থাতক, োহতে এর সাতথ ধমি ও রাজনীদে দুই-ই জদড়ে আতছ।’
আহমদ মুসা বেে।
‘এটা একটা ুব বড় বযাপার। আমাতদর একটা অ্নুতরাধ দম. াতেদ
াকান।’ বেে খজনাতরে খমাস্তফা।
‘বেুন দম. খজনাতরে।’ আহমদ মুসা বেে।
‘আিাহর অ্তশষ শুকদরো খয, আপদন ও াতন হাদজর। আমাতদর সবার
অ্নুতরাধ, ও ানকার বেিমান দবষতে অ্নুসন্ধাতনর খনেৃত্ব আপদন দনন। ড.
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আজদার সাতথ সিংদিষ্ট ঘটনার িযাপ্টার খো আপদন খদ তছনই। এ ন খিাটা
দবষেটার দাদেত্ব দো কতর আপনাতক দনতে হতব। মাননীে প্রধানমন্ত্রী এ দবষে
দনতে খপ্রদসতডতন্টর সাতথও আোপ কতরতছন। রাজননদেক দবষে জদড়ে থাকাে
দবষেদট জদটে হতে উেতে পাতর। ইতোমতধয দনশ্চে আপদন খদত তছন, আমাতদর
পুদেশ ও আমোেতন্ত্র দকছু দকছু প্রতশ্ন সমস্যা আতছ। এই েদতন্তর বযাপারটা খস
ধরতনরই একদট দবষে।’ বেে খজনাতরে খমাস্তফা।
‘বুতঝদছ খজনাতরে খমাস্তফা। আপদন খয সমস্যার কথা বেতেন, খসটা
আসতেই একটা বড় সমস্যা। দেক আতছ, উদিওোোতদর দবষেটা দক, খসটা
খদ ার আমারও একটা আগ্রহ আতছ। আিাহ েরসা।’ আহমদ মুসা বেে।
‘আেহামদুদেিাহ। আমাতদর বািঁিাতেন দম. াতেদ াকান। এ ানকার
আতমিনীে নািদরক ও আতমিদনো আমাতদর জতে একটা মাথা বযথা। দকছু ঘটতেই
এর সাতথ আন্তজিাদেক হস্ততযপ যুে হে। খসই জতেই দবষেদটর দনদিদ্র ও
গ্রহিতযািয েদন্ত প্রতোজন।’
মুহূতেির জতে থামে খজনাতরে খমাস্তফা কামাে। আবার বতে উেে,
‘ও ানকার পুদেশ ও প্রশাসতনর সাতথ আমরা কথা বেব।’
‘এ াতন েযাতনর পুদেশ প্রধান দডদজদপ মাদহর হারুন আমার সামতনই
আতছ।’ আহমদ মুসা বেে।
‘দপ্লজ দম. াতেদ াকান, ওতক একটু দদন। আমার পাতশ পুদেশ প্রধান
নাদজম এরতকনও আতছন।’ বেে খজনাতরে খমাস্তফা ওপার খথতক।
‘ওতক, দদদে।’ বতে আহমদ মুসা োর খমাবাইেদট দডদজদপ মাদহর
হারুতনর দদতক এদিতে ধতর বেে, ‘আিংকারা খথতক দসদকউদরদট িীফ খজনাতরে
খমাস্তফা কামাে কথা বেতবন।’
খমাবাইে দনতেই োফ দদতে উতে দািঁড়াে। বেে, ‘আসসাোমু
আোইকুম, স্যার আদম মাদহর হারুন।’
োরপর দডদজদপ মাদহর হারুন শুধু অ্দবরাম ‘স্যার’, ‘স্যার’ বতে কথা
শুনতেই োিে।
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কথা খশানা খশষ হতে দডদজদপ মাদহর হারুন খমাবাইে আহমদ মুসার
দদতক এদিতে দদতে বে, ‘স্যার, স্যাররা আপনার সাতথ আতরকটু কথা বেতবন।’
ওপাতরর সাতথ সাোম দবদনমতের পর বেে, ‘হ্ািঁ দম. নাদজম এরতকন,
খকমন আতছন আপদন?’
‘হ্ািঁ, োতো আদছ দম. াতেদ াকান। আমার অ্তশষ কৃেেো আপদন
গ্রহি করুন। খজনাতরে খমাস্তফা আপনার সাতথ আর একটু কথা বেতবন।’ ওপার
খথতক বেে েুরতকর পুদেশ প্রধান নাদজম এরতকন।
‘আো দদন োতক।’ আহমদ মুসা বেে।
ওপার খথতক খজনাতরে খমাস্তফার কে খশানা খিে। বেে খস, ‘দডদজদপ
মাদহর হারুন ুব সৎ ও খদশতপ্রদমক পুদেশ অ্দফসার। োর সহতযাদিো আপদন
পাতবন। আর য দন বেতবন, আদম ও নাদজম এরতকন ও াতন যাব।’
‘দকু  সমস্ত খকতসর সাতথ আমার জদড়ে থাকার দবষে খিাপন থাকতে
হতব। দডদজদপ মাদহর হারুন ছাড়া পুদেতশর আর খকউ জানতবন না, এটা আমার
শেি।’ বেে আহমদ মুসা।
‘দেক আতছ, দডদজদপ মাদহর হারুনতক এটা বতে খদব। আপদনও এটা
োতক দনতদিশ দদন।’ খজনাতরে খমাস্তফা বেে।
‘দেক আতছ, এ নকার মে োহতে কথা খশষ।’ বেে আহমদ মুসা।
‘ওতক দম. াতেদ াকান, আিাহ আপনাতক দীঘি জীবন দদন এবিং দেদন
যা পছন্দ কতরন, সব দনোমে আপনাতক দদন। আসসাোমু আোইকুম।’ কথা
খশষ করে খজনাতরে খমাস্তফা।
আহমদ মুসা সাোম দনতে কে অ্ফ কতর দদে।
আহমদ মুসা কে অ্ফ করতেই দডদজদপ মাদহর হারুন উতে দািঁদড়তে
বেে, ‘স্যার, আমার ুব আনন্দ হতে। আপনার সাতথ কাজ করার খস োিয
আমার পুদেশ জীবতনর বড় পাওো হতব স্যার। আপনার দনতদিতশ সবদকছু িেতব
স্যার।’
‘বসুন অ্দফসার। এটা আপনার স্যারতদরতকও বতেদছ আপনাতকও
বেদছ, আদম খয এই েদতন্ত পুদেতশর সাতথ যুে, এ দবষেটা আপদন ছাড়া পুদেতশর
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আর খকউ জানতব না। আদম দেন্নোতব কাজ করব, পুদেশতক য ন যা করতে হে
আদম আপনাতক বেব।’ আহমদ মুসা বেে।
দডদজদপ মাদহর হারুন বতসই এযাতটনশন হতে বেে, ‘দেক আতছ স্যার।
আদম বুতঝদছ স্যার। স্যার, দমতসস িাতজন হেযাকাণ্ড ঘটনার এ ন দক করব
স্যার?’
‘আপদন িতে যান খস াতন। আইন অ্নুসাতর যা করার ো করুন। আদমও
আসদছ। আদম দমতসস িাতজতনর বাদড় সািি করব। আদম যাওোর আতি বাদড়র
খকান দকছুতে খকউ হাে খদতবন না।’ আহমদ মুসা বেে।
আহমদ মুসা থামতেই ড. মাহজুন মাজহার বেে, ‘এসব ুব বড় ও
জদটে দবষে। এ বযাপাতর দকছু বো বা করার খযািযো আমার খনই। েতব,
আেহামদুদেিাহ, ুব ুদশ হতেদছ খয, েদতন্তর বযাপাতর সবাই সতিেন হতেতছন।
দবতশষ কতর আবু আহমদ আব্দুিাহতক এর সাতথ যুে করাে োর অ্সাধারি বুদে
ও শদের সাহাতযয আমরা সফে হতবা ইনশাআিাহ। দকু  একটা কথা জনাব আবু
আহমদ আব্দুিাহ। ইস্তাম্বুতে আিংকারাে আপদন ‘ াতেদ াকান’, আর এ াতন
আপদন আবু আহমদ আব্দুিাহ খকন?’
আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘নানা কারতি সেয অ্তনক সমে প্রকাশ করা
যাে না। ইস্তাম্বুে-আিংকারা এবিং এ াতন খসটাই ঘতটতছ। আসে পদরিেটা খিাপন
কতরদছ স্যার। আপােে ো খিাপনই থাক, স্যার।’
‘দেক আতছ, যার মতধয কেযাি খবদশ খসটাই হওো উদিে।’
‘ধেবাদ স্যার!’ বতে আহমদ মুসা একটু খথতমই আবার বেে, ‘স্যার,
এবার আমাতদর উেতে হে।’
‘অ্বশ্যই, অ্বশ্যই। আমার একটু বাইতর খবরুতে হতব।’
বতে উতে দািঁড়াে ড. মাহজুন মাজহার।
আহমদ মুসারাও উতে দািঁড়াে।
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োড়া করা টযাদক্স।
ড্রাইোরতক দমতসস িাতজতনর বাদড়র দেকানা দদতে সীতট িা এদেতে
দদতেতছ আহমদ মুসা। দমতসস িাতজতনর দিন্তাই োর মাথাে।
িাতজনতক ওরা হেযা করে খকন? দমতসস িাতজন যদদ ওতদর খেেতরর
খোক হতো, োহতে হেযা না কতর োতক সদরতে দনে। োতক হেযা করা হতেতছ
দনশ্চে খকান দকছু ফািঁস হবার েতে। োহতে দমতসস িাতজতনর সাতথ োতদর দক
সেকি দছে? দমতসস িাতজতনর নাতমর দবদশষ্টয বতে খয, খস আতমিনীে অ্থবা
আতমিনীে বিংতশাদ্ভূে। জাদেিে কারতিই দমতসস োতদর সাহাযয করতো, না
খকান আদথিক সুদবধা দনতো খস, দকিংবা খস খকান েীদে বা িযাকতমইতের দশকার
দছে দকনা।
যাই খহাক, দমদসিং দেিংক পুনিঃপ্রদেষ্ঠার জতে খকান একটা দকছু োতদর
দরকার। সাদহবা সাদবতের কাতছ এই মাত্র জানতে খপতরতছ, দমতসস িাতজতনর
খে ার অ্েযাস দছে। মাতঝ মাতঝ ছদ্মনাতম দেদন পদত্রকার মোমতের কোতম
দে তেন। আতরকটা বড় বর জানা খিতছ োর কাছ খথতক। দমতসস িাতজতনর
জীবন একটা েযাতজদড। প্রথম খয বতন একটা খছতেতক োতোবাসতো খস। দকু 
খছতেদটর কাছ খথতক খস দবশ্বাসঘােকোর দশকার হে। োরপর খস দবতেই
কতরদন। এই বযাকগ্রাউতন্ডর খমতেরা হোশাবাদী অ্থবা প্রদেদহিংসাপরােিা হে।
খদ া যাক, দমতসস িাতজতনর োণ্ডার খথতক দক পাওো যাে। দকছু পাওো যাক বা
না যাক, এটা স্পষ্টেই আিঁি করা যাতে খয, মাউন্ট আরারাে দঘতর অ্থবা মাউন্ট
আরারাতের খসদন্টতমন্টতক কাতজ োদিতে একটা ষড়যতন্ত্রর কুণ্ডেী দানা খবিঁতধ
উেতছ। একটা নেুন দবপদ ঘদনতে আসতছ আনাতোদেোর ওপর। দক দবপদ, দক
খস ষড়যন্ত্র? এই অ্ঞ্চতে, এই েূ- তণ্ড ষড়যন্ত্র নেুন নে। দকু  পূবি আনাতোদেোর
ওপর এবার এই ষড়যতন্ত্রর খছাবে উদযে হতেতছ খকন?
আহমদ মুসার িাদড় এতস দমতসস িাতজতনর বাদড়র েতন প্রতবশ করে।
দকছু পুদেশ ছুতট এতস দঘতর ধরে িাদড়।
দডদজদপ মাদহর হারুন দছে কাতছই।
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খস দ্রুে এতস পুদেশতদর আহমদ মুসাতক খদদ তে বেে, ‘ইদন একজন
দসদনের সািংবাদদক। এতক আমরা খডতকদছ। দেদন ঘটনা ও বাদড়র সবদকছু খদ তে
ও জানতে এতসতছন। আদমই ওতক খেেতর দনতে যাদে।’
ওদদতক আহমদ মুসাও িাদড় খথতক খবদরতে এতসতছ।
সাোম দবদনমে করে দু’জতন। োরপর দডদজদপ মাদহর হারুন বেে,
‘দকদেিং স্পটটা আতি খদ তবন িেুন। এরপর খেেরটা খদ া যাতব।’
বতে হািঁটতে োিে দডদজদপ মাদহর হারুন। োর সাতথ হািঁটতে োিে
আহমদ মুসাও।
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