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১ 
বমদসস গাদেদনর িাবিটা সুন্দর একটা ডুদেক্স। বনদের  িাদ  থাদক 

আয়া ও পবরোবরকা। রান্না-িান্না, ষ্টার সি বনে  িাদ ই। সি বমবিদয় বনে  িায় 
৫বট ঘর। 

বনে  িা ষ্থদক সােচ শুরু কদরবিি আহমে মুসা। 
কাদে িাগদ  পাদর এমন বকিুই ষ্পি না ষ্স বনে  িায়। 
বনে  িায় বসিঁবির ষ্গািায় িি একটা িাউঞ্জর ম  োয়গা। বনে  িার 

ষ্কন্দ্র এটাই। এখান ষ্থদক রান্নাঘর, ষ্টার, ড্রবয়িং, ষ্ ািার ঘর সিই ষ্েখা যায়। 
এখাদন ষ্োি খাওয়া একটা ইবে ষ্েয়ার। 

আহমে মুসা আয়াদক বেদেস করি, ‘এ ইবে ষ্েয়ারটা কার?’ 
সাদেচর সময় আয়া ও পবরোবরকাদক আহমে মুসা সাদথই ষ্রদখবিি। 
‘এখাদন মযাডাম িসদ ন। িুবটর বেন বকিংিা অবিস ষ্থদক আসার পর 

বিদকদি এখাদন িসদ ন। আমরা কাে  র াম, আর ব বন িদস িদস ষ্েখদ ন 
এিিং গল্প করদ ন।’ আহমে মুসার প্রদের উত্তদর িিি আয়া। 
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পবরোবরকা ও আয়া দু’েদনই মধ্যম িয়দসর। পবরোবরকা ষ্গাদিোরা 
ষ্েহারার, বকন্তু আয়ার ষ্োখ-মুখ খুি  াপচ। আদমচনীয়, না  ুবকচ িুঝা মু বকি।  দি 
কথায় আদমচনীয় টানটা একটু ষ্খয়াি করদিই িুঝা যায়। 

‘বমদসস গাদেন িুবট ও অিসর আর বকভাদি কাটাদ ন আয়া?’ বেোসা 
আহদমে মুসার। 

‘বিদখ-পদি ব বন সময় কাটাদ ন,’ িিি আয়া। 
‘বক বিখদ ন?’ বেোবস আহমে মুসার। 
‘‘দেবনক ভযাদনর বনকি’-এ বনয়বম  ব বন িদ্মনাদম কিাম বিখদ ন।’ 

আয়া িিি। 
‘ ািঁর ষ্স কিাদমর বক ষ্কান কাদিক ন আদি?’ িিি আহমে মুসা। 
‘আদি অিশ্যই।  ার টাবডদ  পাওয়া ষ্যদ  পাদর।’ আয়া িিি। 
‘বনদের কাে ষ্ ষ। েিুন উপরটা ষ্েখি।’ 
িদি আহমে মুসা ইবে ষ্েয়ার ক্রস কদর বসিঁবির বেদক যািার সময় ইবে 

ষ্েয়াদরর ষ্পিদনর ‘ষ্সিারস ষ্েট’  ার নেদর পিি। প্রস্তু কারী প্র াষ্ঠাদনর 
নামটাই  ার েৃবট আকষচণ করি। টাবকচস হরদি ‘আবডরা িাবনচোরস’। ‘আবডরা’ 
বহব্রু  ব্দ। অথচ- ‘ ক্ত’, ‘ বক্ত ািী’। ষ্সিারস ষ্েদট একটা মদনাগ্রাম। িহুদকাণ 
বিব ট  ারার মদধ্য আবটচবটক কায়োয় বহব্রু অক্ষদর আবডরা ষ্িখা। 

হঠাৎ আহদমে মুসার বক মদন পিি। একটু ঘুদর সামদন বগদয় ইবে 
ষ্েয়াদরর একটা হা দির উপর ষ্োখ ষ্িিি।  ার সদন্দহ বঠক। এগুদিাও বহব্রু 
অক্ষর। এগুদিাও বহব্রু অক্ষর। উপর ষ্থদক বনদে একবট কদর অক্ষর ষ্ি  ষ্েস 
বেদয় ষ্িখা হদয়দি। ষ্মাট োরবট অক্ষর। োরবট অক্ষরদক একবি  করদি একটা 
 ব্দ হদয় যায়। ষ্সটা হদিা বহব্রু ‘িাবটয়া’  ব্দ যার অথচ ‘ঈশ্বদরর কন্যা’। 

এগুদিা বনশ্চয় বমদসস গাদেদনর হাদ র ষ্িখা,  াহদি বহব্রু ব বন 
োনদ ন, ভািি আহমে মুসা। আহমে মুসার মদন স্বাভাবিকভাদিই প্রদের সৃবট 
হদয়দি। 

আপনাদ ই আহমে মুসা িিি, ‘একটা বকিু ষ্িখা ষ্েখিাম। বকন্তু 
িুঝিাম না।’ িদিই আহমে মুসা বসিঁবির বেদক েিি। 
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উপদর উদঠ এি আহমে মুসা আয়াদক সাদথ বনদয়। 
উপদর োরবট রুম। একটা ড্রইিং, একটা মাটার ষ্িড, একবট অব বথ কক্ষ 

এিিং একবট টাবড রুম। মাটার ষ্িড রুদমর সাদথ আদরকটা ষ্িাট কক্ষ আদি। 
ওটা ষ্ড্রবসিং রুম। 

মাটার ষ্িদড ঢুদকই আহদমে মুসা ষ্েয়াদি ষ্েখি একটা িবি টাঙাদনা। 
নিদযৌিনা এক মবহিা। 

‘বমদসস গাদেদনর িবি, না?’ বেদেস করি আহমে মুসা আয়াদক। 
‘বে হ্ািঁ, অদনক আদগর িবি  ািঁর।’ িিি আয়া। 
‘ষ্ ামার মযাডাম ষ্ া খুিই সুন্দরী, বিদয় কদরনবন ষ্কন? বমদসসই িা 

হদিন ষ্কমন কদর?’ িবির বেদক ষ্োখ ষ্রদখই বেদেস করি আহমে মুসা। 
একটকু্ষণ েুপ কদর থাকি আয়া।  ারপর িিি, ‘স্যার, এটা  ার 

পাদসচানাি িযাপার। ব বন ষ্কান বেন িদিনবন, আবমও বেদেস কবরবন।  দি আবম 
শুদনবি, ব বন প্রথম ষ্যৌিদন বিশ্বাসঘা ক ার ব কার হন। বকন্তু এসি বনদয়  ার 
ষ্কান দুুঃখদিাধ্ বিি না। ব বন বনদেদক ‘ডটার অি গড’ ভািদ ন। য েূর োবন, 
 ািঁর বমদসস ষ্িখার কারণ মানুদষর ষ্কৌ ুহি ষ্থদক বনদেদক রক্ষা করা।’ 

‘উবন ষ্কান ধ্মচ অনুসরণ করদ ন?’ িিি আহমে মুসা। 
‘স্যার, আবম  ািঁদক ষ্কানবেন ষ্কান ধ্মচ ািায় ষ্যদ  ষ্েবখবন। িাবিদ  

ষ্কান ধ্মচগ্রন্হও আমার ষ্োদখ পদিবন।’ 
আয়াদক ধ্ন্যিাে বেদয় আহমে মুসা আয়ার সহদযাবগ ায় ষ্ ািার ঘরটা 

 ন্ন  ন্ন কদর খুিঁেি। কাগে-পি, খা া-ডাইবর এসিই  ার িক্ষয বিি। আিমাবর, 
ড্রয়ার, সিই ষ্েখা হদয় ষ্গি। বকিুই পাওয়া ষ্গি না। 

টাবড রুমটাও ষ্েখা ষ্গি িািঁকা। বকিু িই বকিু িাইি িািা বকিুই ষ্নই। 
িইদয়র অবধ্কািং ই ইব হাস বিষয়ক। প্রত্ন দের উপর বকিু িই আদি। েবরদির 
বেক বেদয় িইগুদিা সিই একাদডবমক ও প্রদি নাি। িাইিগুদিা দুই ধ্রদনর। 
 ািঁর ষ্িখার কাদিক ান, অন্যবেদক সামাবেক ও সািংসৃ্কব ক সম্পকচ বিষয়ক অন্য 
ষ্িখকদের ষ্িখা একবট কাদিক ন। বমদসস গাদেদনর ষ্িখার বকিু ব দরানাম 
ষ্েদখ িুঝি  ার ষ্িখার মূি বিষয় হদিা, সমাে ও সিংসৃ্কব  ষ্থদক োব গ  
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বিদভদের বিদিাপ সাধ্ন। মদন মদন হাসি আহমে মুসা। বমদসস গাদেদনর নাম 
খ্রীটান ধ্মচযাবযকার হদিও ব বন ষ্িদখন ইহুবে স্বাদথচর পদক্ষ। ইহুবেদের 
 থাকবথ  মানি ািাদের রােনীব করা োদে, দুবনয়ার সি ধ্মচ ও সি োব র 
বিিয় ঘটু। শুধ্ু বটদক থাকুক িবন ইস্রাইি োব  ও  াদের ইহুবে ধ্মচ। 

অিশ্য আহমে মুসা স্বীকার করি  ুরদস্কর পূিচ আনাদ াবিয়া অঞ্চদির 
রােনীব দ  বমদসস গাদেদনর ভূবমকা খৃটানদের পদক্ষ ষ্গদি। কারণ এ অঞ্চদি 
 ুবকচ স্ব দের বিিুব র পর হদি  ুবকচ  াসদনর বিিুব । মাউন্ট আরারা দকবন্দ্রক 
পূিচ আনাদ াবিয়া অঞ্চি বনদয় আদমচবনয়ার ষ্য নীি-নক া  ার িাস্তিায়দনর েদন্য 
এমন একটা পবরবিব ই েরকার। 

বকিু িই, িইদয়র র যাক, ষ্টবিি, ষ্টবিদির ড্রয়ার ও একটা কবম্পউটার 
িািা টাবডদ  আর বকিু ষ্নই। 

আহমে মুসা কবম্পউটার ষ্েক করি। কবম্পউটাদর মাি কদয়কবট িাইি 
আদি। িাইি সিই ষ্িখা এিিং ষ্িখা সিংক্রান্ত  থযবিষয়ক। ষ্কান ষ্গাপন িাইি 
কবম্পউটাদর ষ্নই। 

ড্রইিংরুম ও ষ্গটরুমও ষ্েখা হদয় ষ্গদি। ষ্সদু’বট রুম আরও িািঁকা। 
ষ্কাথাও ষ্কান বকিু না পাওয়াই প্রমাণ কদরদি, বিষয়টা অস্বাভাবিক। 

বমইবেয়াদম রক্তাক্ত অবভযাদন েবি দের সাদথ বমদসস গাদেদনর ষ্যাগসাে , 
 ার বহব্রু োনা, বেউই  িযাকগ্রাউন্ডর ভযান-ক্রবনকি পবিকায় ষ্িখা,  ার নাম, 
 ার েৃবটভবি প্রমাণ কদর িি ষ্কান বিষদয়র ষ্স একটা গ্রবন্হ। যবে  াই হয়,  াহদি 
এর পবরেয় ষ্কাথাও না ষ্কাথাও ষ্স রাখদি। ষ্স ‘ষ্কাথাও’ টা ষ্কাথায়? 

এ সম্পদকচ োনার হাদ র কাদি একমাি মাধ্যম হদিা আয়া ষ্মদয়টা। এই 
িুবিমব , োিাক ষ্মদয়টা বকিুই োদন না,  া হদ  পাদর না। 

আহমে মুসা আয়া ষ্মদয়টাদক িক্ষয কদর িিি, ‘বমদসস গাদেনদক না 
োনদি, হ যাকারীদের ষ্মাবটভ িুঝা যাদি না। হ যার মবটভ না োনদি 
হ যাকারীদের বেবি  করা মুবিি। বকন্তু বমদসস গাদেদনর পবরেয়মূিক বকিুই 
ষ্ া ষ্পিাম না।’ 
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ষ্মদয়টার ষ্োদখ-মুদখ োঞ্চদিযর প্রকা  ঘটি। িিি, ‘স্যার একটা োয়গা 
অিব ট আদি, বকন্তু...।’ 

‘বকন্তু বক?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘স্যার, বিষয়টা আবম পবরিারভাদি োবন না। ষ্ ািার ঘদরর আিমাবরর 

বনে ষ্থদক একটা বকিু ষ্ির করদ  ষ্েদখবি। এর ষ্িব  বকিু আমার োনা ষ্নই।’ 
‘বক ধ্রদনর বেবনস ষ্ির করদ  ষ্েদখদিন?’ িিি আহমে মুসা। 
‘ষ্িাট আয় াকার িাদক্সর ম ।’ িিি আয়া ষ্মদয়টা। 
‘েিুন ষ্ া ষ্েবখ।’ িদিই আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি। 
দু’েদন মাটার ষ্িদড ঢুদক আিমাবরর ষ্গািায় বগদয় িসি। 
আহমে মুসা বনদেই একটা বটক বেদয় আিমাবরর বনদের োয়গাটা 

এবেক-ওবেক ষ্েখি। কাবঠদ  বকিুই িািঁধ্দিা না। 
এিার আহমে মুসা আিমাবরর বনেটা হা  বেদয় হা িাি। আিমাবরর 

 িা ও মাবটর মধ্যি চী িান ষ্গাটাই িািঁকা। 
আদরকটা বেবনস ষ্েদখ বিবি  হদিা। ষ্সটা আিমাবরর িটদম দু’পা  

ষ্থদক েূরদের বঠক মাঝখাদন আিমাবরর ‘ষ্মকারস ষ্েট’ িাগাদনা। আহমে মুসার 
কাদি এটা স্বাভাবিক মদন হদিা না। এ ষ্েট সাধ্ারণ  আিমাবরর মাথায় িাগাদনা 
 াদক, যাদ  সহদে মানুদষর ষ্োদখ পদি। আদরকটা বেবনসও বিেঘুদট ষ্ঠকি। 
ষ্মকারস ষ্েটটা অিিানগ  ভারসাদমযর বেক বেদয় ষ্যখাদন িাগাদনা েরকার বঠক 
 ার দুই ব ন ইবঞ্চ উপদর িাগাদনা। অন্য একবট বিষয় হদিা, আিমাবরর েরোর 
বনদের কাঠাদমাটা যার সাদথ আিমাবরর খুরা রদয়দি, ষ্সটা স্বাভাবিদকর ষ্েদয় ষ্িব  
েওিা। 

এ সদির সাদথ বক আিমাবরর বনে ষ্থদক আয় াকার িাক্স ষ্ির করার 
ষ্কান সম্পকচ আদি? 

ষ্মকাসচ ষ্েট ষ্নদিদেদি ষ্েখার সময় দু’আঙুি বেদয় দুই প্রাদন্ত োপ বেি। 
সিংদগ সিংদগ ষ্েটবট খদস পদি ষ্গি। ষ্েটবট েুম্বদক আটদক বিি, িুঝি আহমে 
মুসা। 
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ষ্মকাসচ ষ্েট সদর ষ্গদি ষ্সখাদন ষ্েটবটর আকার ষ্থদক বকিুটা ষ্িাট 
আয় াকার একটা উইনদডা ষ্িবরদয় এি। ষ্সই উইনদডা পদথ সিুে রিংদয়র 
আিংটার মাথা ষ্েখা ষ্গি। 

আহমে মুসার মুখ উজ্জ্বি হদয় উঠি। বনবশ্চ  হদিা সমস্যার সমাধ্ান হদয় 
ষ্গদি। 

আিংটা ধ্দর টান বেদ ই ইবঞ্চ খাদনক ষ্িবরদয় এি। সিংদগ সিংদগই বকিু 
একটা পিার  ব্দ হদিা আিমাবরর  িায়। 

আহমে মুসা আিমাবরর  িায় হা  বেদয় বটদির আয় াকার একটা 
িাক্স ষ্ির কদর আনি। 

আয়া ষ্মদয়বট আনদন্দ িদি উঠি, ‘স্যার, এই িাক্সই আবম মযাডাদমর 
হাদ  ষ্েদখবি।’ 

আহমে মুসা ঢাকনা খুদি ষ্েখর িাদক্স একটা ডাইবর রদয়দি। 
আহমে মুসা আয়াদক ধ্ন্যিাে বেদয় িিি, ‘িাদক্স একটা ডাইবর ষ্েদখ 

য টা খুব  হদয়বি, িাক্স ভব চ পৃবথিীর ষ্েষ্ঠ হীরা ষ্পদিও এ  খুব  হ াম না। 
আপবন সাহাযয কদরদিন। আপনাদক অদ ষ ধ্ন্যিাে।’ 

‘ধ্ন্যিাে নয় স্যার, মযাডাদমর হ যাকারীরা  াবস্ত ষ্পদিই আবম খুব  
হদিা।’ িিি আয়া ষ্মদয়টা। 

‘অিশ্যই ওরা  াবস্ত পাদি।’ িদি উদঠ োিঁিার আহমে মুসা। 
‘আমরা কী করি স্যার, আমাদের কী হদি?’ িিি আয়া। 
‘আপনারা ষ্যভাদি আদিন, ষ্সভাদিই থাকদিন। আপনাদের ষ্কান ভয় 

ষ্নই। আপা ুঃ  পুবি  পাহারা ষ্ া থাকদিই।’ আহমে মুসা িিি। 
িাবি ষ্থদক ষ্িবরদয় আসার েন্য হািঁটা শুরু করি আহমে মুসা। 
একটা প্রাইদভট িাবিদক আহমে মুসা  ার অবিস িাবনদয়দি। বডবেবপ 

মাবহর হারুন ও অন্যবেদক ড. আেো, সাবিহা সাবি , ড. সাহাি নূরী, ড. 
ষ্মাহাম্মাে িারদেনদো িািা এই িাবির ন ুন পবরেদয়র খির আর ষ্কউ োদন 
না। 
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ড. ষ্মাহাম্মে িারদেনদো ষ্সই রাদ র ঘটনার পর েরুরী প্রদয়ােদন 
ইস্তাম্বুি বগদয়বিদিন। 

ষ্সই প্রাইদভট হাউস মাদন আহমে মুসার অবিদস  ার বিোম কদক্ষ 
আহমে মুসা ষ্সই ডাইরী বনদয় িদসদি। 

ডাইবরর পা া উল্টাদে আহমে মুসা। বঠক ডাইনী নয় এটা। বিবেন্ন 
িবৃ োরণ। 

িবৃ োরদণর বিষয় ষ্েদখ ষ্েদখ পিদ  িাগি আহমে মুসা। শুরুদ ই ষ্স 
বিদখদি: 

‘প্রথম ষ্যবেন বনদের সম্পদকচ পবরপূণচভাদি োনিাম, ষ্েখিাম েীিনটাই 
কৃবিম ায় সাোদনা। ষ্য বপ াদক মুসবিম বপ া বহসাদি ষ্েদনবি, োনিাম ব বন 
একেন ইহুবে আদমচনীয়। আর োন াম আমার মুসবিম বপ া বিদয় কদরদিন 
কনভাদটচড সুন্দরী আদমচনীয়দক, যার হাোদরা েৃটান্ত আদি  ুরদস্ক, আদমচবনয়ায়। 
পদর োনিাম মাদয়র এ পবরেয় বঠক নয়। ব বনও আদমচনীয় ইহুবে। মুসবিম ও 
আদমচনীয়  ব্দ বমবিদয় আমার নাম হদিা অযাদনা  আব্দুল্লাহ্ গাদেন। আবম মুসবিম 
পবরেয় বনদয় িি হিাম। বকন্তু আমার প্রাথবমক ব ক্ষা সমা  হদিা ইদয়দরবভদনর 
একবট বহব্রু সু্কদি।  ারপর আমরা একবেন রাদ র অন্ধকাদর মাইদগ্রট কদর 
 ুরদস্কর পূিচ আনাদ াবিয়ার সিদেদয় িি  হর ভযাদন েদি এিাম আদমচবনয়া 
ষ্থদক পাবিদয় আসা এক মুসবিম পবরিার বহদসদি। ভযাদন আমাদের েদন্য িাবি, 
িযিসা, নাগবরক কাগেপি সিই প্রস্তু  বিি। বকভাদি বিি  া  খন িুবঝবন, বকন্তু 
এখন িুদঝবি। এসিই েগ দোিা ইহুবে আণ্ডারওয়াদডচর কাে।’  

‘এ বিষয়গুদিা আবম োনদ  পাবর, যখন আমার আঠাদরা িির িয়স। 
 খন আবম ভযাদনর এক সুন্দরী কদিে িািী। আবম মুষদি পবি আমার ন ুন 
পবরেদয়। বকন্তু আমার এই মানবসক অিিার উন্নব  ঘদট যখন আবম ভযান 
বিশ্ববিেযািদয়র িািী, যখন আবম আদমচনীয় িিং ো  একেন ইহুবে  রুণদক 
ভাদিাদিদস ষ্িদিবি। অ ী দক ভুদি বগদয় আবম আমার প্রব ভািান ষ্প্রবমকদক 
বঘদর ন ুন েীিদনর স্বদে বিদভার হদয় উবঠ।  খন আমার সুখস্বে ষ্ষািকিায় পূণচ 
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হয় যখন আবম পূিচ আনাদ াবিয়ান সুন্দরী প্রব দযাগী ায় প্রথম হই এিিং 
ষ্প্রবমকদক বিদয় করার কথা প্রকা  কদর বেন- াবরদখর েন্য বপ ামা াদক িবি।’ 

‘আমার স্বদের ষ্ষািকিা যখন পূণচ ভািবি,  খনই আমার েীিদনর 
অন্ধকার পদথ যািা শুরু। একবেন গভীর রাদ  আমাদের িাবিদ  আমার বপ া-
মা ার সামদন ব নেন আগন্তুক আমাদের কমুযবনবট বিডাদরর পবরেয় বেদয় িিি, 
আিংকারা সামবরক সু্কি ষ্থদক অিরাউন্ডার, বিবিয়ান্ট ষ্রকডচ বনদয় পাস কদর আসা 
ভযান সামবরক গযাবরসদন সেয বনদয়াগপ্রা  একেন অবম  সম্ভিনাময় সামবরক 
অবিসারদক ভাদিািাসদ  হদি।  াদক বিদয় করদ  হদি। আবম এ প্রস্তাি ঘৃণাভদর 
প্র যাখযান কবর। উত্তদর সাদপর ম  ঠাণ্ডা গিায় ওরা োনায় ষ্য, আমার েীিন, 
আমার িাপ-মাদয়র েীিন, আমাদের িাবিঘর, িযিসা-িাবণেয সিই  াদের। 
 াদের কথার অন্যথা করার উপায় আমাদের ষ্নই।  াদের কথা না মানদি পদরর 
বেনই আমার ষ্প্রবমদকর িা  আবম ষ্েখদ  পাি।  ারপর আমার বপ ামা া, 
 ার...। আবম  াদের কথায় রাবে হদয় যাই। আবম হদয় যাই  াদের হাদ র পু ুি। 
ষ্সই সামবরক অবিসাদরর সাদথ  ারাই আমার পবরেয় কবরদয় ষ্েয়। প্রথম 
েৃবটদ ই ষ্স আমাদক পিন্দ কদর,  ারপর ভাদিািাসা,  ারপর...। ষ্স পাগি হদয় 
উদঠ। আবম িুঝদ  পাবর, ষ্স অিদক্ষযই আমাদের স্বাদথচর িািঁদে আটকা পদি 
ষ্গদি। ষ্স স্বাথচ বক আবম োবন না, োদন আমাদের কমুযবনবটর গুরুরা, যারা 
আমাদের িযিহার কদর। ষ্স ষ্গাপদন আমাদক বিদয় কদর। এই কথা ষ্স প্রকা  
করদ  পাদরবন পাবরিাবরক ও আইবন কারদণ। কারণ স্ত্রী আদি। আেও আবম  ািঁর 
ষ্গাপন স্ত্রী। আেও আমার ষ্গাপন স্বামী আমাদের কমুযবনবটর স্বদথচ কাে করদিন। 
ষ্স স্বাথচটা বক আবম োবন না। েীিনটা যবে আমার এটুকুর মদধ্য ষ্ ষ হদ া, 
 াহদিও ভাদিা বিি।’ 

‘বকন্তু  া হয়বন। আমার ষ্সৌন্দযচয, আমার ষ্যৌিনদক এটুকু মূদিয বিবক্র 
কদর আমার কমুযবনবট সন্তুট হদ  োয়বন।  খন আবম আমার বপ া-মা া ষ্থদক 
আিাো হদয় এক ষ্গাপন িাবিদ  থাবক। এ ষ্গাপন িাবিবট আমার ষ্গাপন স্বামীই 
বঠক কদর বেদয়দিন। আমার স্বামীর ষ্পাবটিং  খন আিংকারার ষ্হডদকায়াটচাদরর 
ষ্সন্রাি কমাদন্ড। প্রব  উইক-এদন্ড আদসন। ষ্সই সময় একবেন রাদ  আমাদের 
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কমুযবনবটর দু’েন এদিন।  ারা দু’েন সামবরক অবিসাদরর িদটা ষ্েবখদয়  াদের 
পবরেয় িিদিন। একেন ভযান-এর বিদগড কমান্ডার। এরা এখন ষ্থদক স াদহর 
দুইবেন বভন্ন বেদন আসদিন সময় কাটািার েদন্য। আমাদক  াদের সিংগ বেদ  
হদি।  ারা নাবক বিবভন্ন অনুষ্ঠাদন আমাদক ষ্েদখদিন এিিং  ারা নাবক আমার সাদথ 
সাক্ষাদ র েদন্য উদ্গ্গ্রীি। উদল্লখয, ষ্য ধ্রদনর অনুষ্ঠাদন  ারা আমাদক ষ্েদখদিন, 
ষ্স সি অনুষ্ঠাদনর আদয়ােক আমাদের কমুযবনবটর ষ্িাদকরা।  াবন্ত, সম্প্রীব র 
প্রসারমূিক ও বিবভন্ন ো ীয় বেিস পািনমূিক এসি অনুষ্ঠাদন সম্ভািনাময়, 
প্রব ভািান সামবরক অবিসারদেরও ডাকা হয় গণসিংদযাদগর কথা িদি। যথারীব  
আবম এ প্রস্তাি অস্বীকার কদর িবি, ষ্গাপন হদিও ষ্স আমার স্বামী।  ার সাদথ 
বিশ্বাসঘা ক া আবম করদ  পারদিা না।  খন আিারও আমাদক িরণ কবরদয় 
ষ্েয়া হয়,  াদের কথার অমান্য করার সুদযাগ আমার ষ্নই। আমার েীিন  াদের, 
আমার নয়। এর সাদথ ভয় ষ্েখাদনার পািা।  ারাই েয়ী হয়। আমার েীিন আরও 
অন্ধকাদর ডুদি যায়। এ ভাদিই েিদি আমার েীিন।’ 

‘বমউবেয়াদম োকুরীর িযিিাটা আমার কমুযবনবটর ষ্িাকরাই কদর 
বেদয়দি। আমার ষ্গাপন স্বামীর অনুমব ও এদ  বিি। োকুরীর সুিাদে ন ুন 
ডুদেক্স িাবিটাদ  আবি আবম। এটা একবেদক সামবরক গযাবরসন, অন্যবেদক 
বমউবেয়াম দু’ষ্টারই কাদি। এ ডুদেক্স িাবির ভাদিা বেক হদিা, উপর  িাটা 
বনেচন, আমার অন্ধকার েীিদনর েদন্য সুবিধ্ােনক।’ 

‘আমাদক ওরা সদন্দহ করদি বক? বডবেবপ মাবহর হারুন ষ্সবেন আমার 
সাদথ ষ্যভাদি কথা িিি,  াদ  ষ্সটাই মদন হয়। ষ্সবেন আমার সাদথ ষ্যভাদি 
কথা িিি,  াদ  ষ্সটাই মদন হয়। ষ্সবেন আমার কমুযবনবটর ষ্িাদকরা এদস 
আমাদক িদি ষ্গদি, সিই বঠক-ঠাক েিবিি, বকন্তু বক ষ্যন আিু আহমে নাদমর 
ষ্ঘাদিি একেন ষ্িাক এদসদি ভযান-এ। আবম ষ্যন কথা-িা চায় সািধ্ান থাবক। 
বিদ ষ কদর সামবরক অবিসারদের পবরেদয়র িযপারটা খুিই ে চকা র। এটা 
ষ্কানও ভাদিই প্রকা  হদ  ষ্েয়া যাদি না।’ 

‘ষ্সবেন এক অনুষ্ঠাদন ষ্েখিাম, প্রথম ষ্যৌিদন আবম ষ্যমন বিিাম, ষ্স 
ধ্রদনরই বকিু ষ্মদয়র আনাদগানা। িুঝিাম, আমাদের কমুযবনবটর ষ্িাদকরাই 
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 াদের আমোবন কদরদি। আমার অবিসারদের সাদথও ষ্েবখ  াদের পবরেয় 
করাদনা হদে। িুঝদ  িাবক রইি না,  ারা আমার ম ই ষ্কান হ ভাবগ। আমার 
ম  এই হ ভাবগদের েীিদনর বিবনমদয় আমাদের কমুযবনবটর ষ্িাদকরা ষ্য 
িযিসায় করদি, ষ্স িযিসাদয়র স্বাথচ বক, িক্ষয বক?’ 

ডাইবরটা এ পযচন্ত পদিই আহমে মুসা পিা িন্ধ করি। আদগ-বপদির 
পা া উল্টাদ  িাগি ষ্সই সামবরক অবিসারদের নাম ষ্কাথাও আদি বকনা, 
ষ্কানওভাদি নাম ষ্কাথাও পাওয়া যায় বকনা। বকন্তু না,  ন্ন  ন্ন কদর খুিঁদেও নাম 
ষ্কাথাও ষ্পি না। আশ্চযচ, অনাহু  বিশ্বাসঘা ক া ও ব্ল্যাকদমইদির ব কার 
একেন মবহিা  ার কমুযবনবটর সাদথ বিশ্বাসঘা ক া কদরবন। সি কথাই ষ্স 
িদিদি, বকন্তু নামগুদিা উদল্লখ কদরবন। কমুযবনবটর স্বাথচ বক োনদ া না,  িু 
কমুযবনবটর স্বাথচ ষ্স রক্ষা করদ  ষ্েদয়দি, স্বাথচ রক্ষা কদরদি  ার সাদথ সম্পবকচ  
সামবরক উচ্চপদে আবসন।  াদের নাম-পবরেয় োনা একন এই মুহুদ চর েন্য 
সিদেদয় িি কাে। 

আহমে মুসা ষ্টবিদিান করি বমদসস গাদেদনর আয়া ষ্সাবমদক। 
ওপার ষ্থদক ষ্সাবমর কণ্ঠ ষ্পদ ই আহমে মুসা িিি, ‘আবম বমদসস 

গাদেদনর খির বনদ  োই। আমার কদয়কটা কথা োনার আদি।’ 
‘ওদয়িকাম স্যার, িিুন।’ িিি গাদেদনর আয়া। 
‘বমদসস গাদেদনর বক এক িা একাবধ্ক িন্ধু বিি যাদের সাদথ ব বন 

অন্তরিভাদি বম দ ন?’ বেোসা আহমে মুসার। 
ওপার ষ্থদক ষ্কান েিাি এি না। বনরি ষ্সাবম, বমদসস গাবেদনর আয়া। 
ষ্সামাদক বনরি ষ্েদখ আহমে মুসাই আিার িিি, ‘ষ্েখুন ষ্সাবম, বমদসস 

গাদেদনর হ যাকারীদের পাকিাও করদ  আপনার সাহাযয আমরা োই। ওদের 
পাকিাও করদ  ষ্য প্রে আবম কদরবি,  ার উত্তর োনা খুিই েরুরী।’ 

‘স্যবর স্যার। মযাডাদমর পাদসচানাি বিষয় বনদয় কথা িিদ  বিি  িাগদি 
স্যার।’ ষ্সাবম ওপার ষ্থদক িিি। 

‘ব বন এখন ষ্নই। এখন  ািঁর পাদসচানাি বিষয় বনদয় কথা িিদ  বিি  
িাগদি স্যার।’ ষ্সাবম ওপার ষ্থদক িিি। 
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‘ব বন এখন ষ্নই। এখন  ািঁর পাদসচানাি িযপার আর পাদসচানাি ষ্নই। 
 ার হ যাকারীদের ধ্রার েদন্য সি কথা আমাদের োনা েরকার।’ িিি আহমে 
মুসা। 

‘বক িিি িুঝদ  পারবি না।’ প্রব  উইক এদন্ড বনয়বম  একেন 
আসদ ন।  বনিার রাদ  আসদ ন। ষ্রািিার রাদ  েদি ষ্যদ ন। ঘর ষ্থদক ব বন 
ষ্িরুদ ন না। আমরা উপদর ষ্য াম না। খানা পবরদি ন মযাডামই করদ ন। 
মযাডাম  ার সম্পদকচ বকিু িদিনবন।  দি আোর-িযিহাদর  ািঁদক স্বামীিানীয় 
িদিই আমাদের মদন হদয়দি। পদরর উইদক মিি ও িৃহুঃেব িার রাদ ও ব বন 
িা ষ্কউ আসদ ন। সি আসাটাই রা  ে টার পর। রা  ে টার পর আমরা শুদয় 
পি াম।’ আয়া ষ্সাবম িিি। 

‘আপনারা  ািঁদক িা  াদেরদক ষ্েদখদিন?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘মিি ও িৃহুঃেব িার রাদ  যারা আসদ ন,  াদের ষ্েখার প্রেই ওদঠ 

না। রাদ ই  ারা েদি ষ্যদ ন। উইক এদন্ড বযবন আসদ ন, ব বন দু’একিার 
পিদকর েন্য আমার ষ্োদখ পদিদিন মাি।’ িিি ষ্সাবম। 

‘ ার মুদখর িা  রীদরর ষ্কান দিব টয িা বেি আপনার মদন পদি?’ 
বেোসা আহমে মুসার। 

‘কপাি েওিা, হাবস মাখা মুখ। এটুকুই আমার নেদর পদিদি।’ িিি 
ষ্সাবম। 

‘ওদের ষ্কান বেবনসপি, ষ্িদি যাওয়া ষ্কান বেি?’ আহমে মুসার 
আিার বেোসা। 

‘স্যার, এ রকম বকিু মদন পিদি না।’ িিি ষ্সাবম। 
‘ক  বেন পযচন্ত ওরা এদসদিন। মদন ওদের আসাটা অনাহু  বিি বকনা, 

ওরা এখনও আদস বকনা?’ আহমে মুসা িিি। 
‘ষ্কান আসাটাই এখন আদগর ম  বনয়বম  নয় স্যার।  দি আসা িন্ধ 

হয়বন।’ িিি ষ্সাবম। 
‘ষ্ ামার মযাডাদমর িয়স ক  বিি?’ বেদেস করদিা আহমে মুসা। 
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‘স্যার, েবল্ল  হদি।  দি স্যার, ব বন িয়দসর ষ্েদয় ষ্িাট বিদিন। অদ্ভু  
বিি  ার ষ্েহগঠন। ষ্মকআপ না করদিও  ািঁদক ব বরদ র ষ্িব  মদন হদ া না।’ 
িিি ষ্সাবম। 

‘ াই হদি। ওরা কমুযনাবটর ষ্েষ্ঠ ষ্মদয়দেরদকই িািাই কদর  াদের 
স্বাথচক যুপকাদষ্ঠ িবি ষ্েয়ার েদন্য।’ আহমে মুসা িিি। 

কথা ষ্ ষ কদরই আহমে মুসা ষ্সাবমদক ধ্ন্যিাে বেদয় িিি, ‘েরকার 
হদি আপনাদক আিার বিরক্ত করি মযাডাম ষ্সাবম।’ 

কর অি কদর বেদয় আহমে মুসাও ষ্সািায় গা এবিদয় বেি। 
মাথা খাবি কদর একটু বিোম বনদ  ষ্েদয়বিি। বকন্তু রাদেযর বেন্তা এদস 

বঘদর ধ্রি। 
 
 
 
ওদয়টার কবি বেদয় সদর ষ্যদ ই ষ্সাহা’র (Son of Holy Ararat) 

ষ্প্রবসদডন্ট বমহরান মুদসগ বমবসস িিি, ‘বম. ষ্েনাদরি,  ািা াবি আমাদের 
আসি কথাটা েরকার।’ 

‘িিুন।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে  ুবকচ ষ্সনািাবহনীর  ীষচ ষ্েনাদরিদের একেন। 

ব বন টাি অবিদসর প্রধ্ান। অবিসারদের রান্সিাদরর প্রধ্ান িযবক্ত ষ্স। 
বমহরান মুদসগ মাবসস  াকাি ষ্হাবি আরারা  গ্রুদপর অন্য ম ভারোন 

িুরাদগর বেদক। 
ভারোন িুরাগ নদি-েদি িদস িিি, ‘ষ্েখুন, গ  কদয়কবেদন পূিচ 

আনাদ াবিয়ায় আমাদের আরারা  অঞ্চদি আমাদের প্রায় অধ্চ   বনরপরাধ্ 
মানুষ বনহ  হদয়দি। অথে মােদকর বিস্তাদরর ম  সামাবেক অপরাধ্ েমদন 
আমাদের ষ্িাকরাই ষ্সখাদন সিদেদয় ষ্িব  সবক্রয়। আমাদের ষ্িাকদের উপর 
বনযচা ন বনপীিন ও হ যার েদন্য োয়ী শুধ্ু পুবি , ঐ অঞ্চদির ষ্সনা অবিসাররাও 
োরুন উৎসাহী।’ 
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িদি ভারোন িুরাগ পদকট ষ্থদক ভযান, অবগ্র, ইেবের ও কারস প্রদেদ র 
সামবরক অবিসারদের  াবিকা ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের সামদন ষ্রদখ িিি, 
‘এই অবিসারদের সবরদয় বেদয়  াদের নাদমর বিপরীদ  বিখা অবিসারদের এদন 
িসাদ  হদি।’ 

ভারোন িুরাদগর কথা ষ্ ষ হওয়ার সাদথ সাদথই বমরহান মুদসগ মাবসস 
িিি, ‘এটা করদ ই হদি, না করদি আমাদের ধ্বিংস কদর িািদি।’ 

‘বকন্তু এ  টাি এইভাদি িেি হয় না, করা যায় না।’ ষ্ক্ষাভ ঝদর পিি 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের কদণ্ঠ। 

 ার ষ্োদখ-মুদখ বিরবক্তরও বেি। 
‘সিই সম্ভি। আপনারা ইো করদি ষ্কান বকিুই অসম্ভি নয়। অদনক 

সাহাযয কদরদিন আপবন। এ সাহাযযও করদ  হদি।’ 
‘ াহদি ষ্গাটা ষ্েদ র ষ্সনা অবিসারদকই িেবি করুন।  াহদি 

অন্যবকিু ধ্ারণা করার সুদযাগ হদি না।’ ভারোন িুরাগই িিি। 
দুই ষ্োখ িানািিা কদর  াকাি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে ভারোন 

িুরাগদের বেদক। িিি, ‘ষ্েখুন, রবসক া করার িযপার নয় এটা।’ 
‘আমরা রবসক া করবি না। সব যই িিবি, শুধ্ু োরবট প্রদেদ  ষ্সনা 

অবিসারদের রান্সিার বনদয় প্রে  ুিদ ই পাদর ষ্কউ। সু রািং সারা ষ্েদ র ষ্সনা 
অবিসারদের রান্সিার করার কথা আমরা বসবরয়াসবি িিবি।’ িিি ভারোন 
িুরাগ। 

‘এ ধ্রদনর ঘটনা নবেরবিহীন। ষ্কান যুবক্ত ষ্নই এমন বসিান্ত গ্রহদণর।’ 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি। বিরবক্ত ও অসদন্তাদষর ভাি িদুট উঠি ভারোন 
িুরাগ ও বমহরান মুদসদগর ষ্োদখ-মুদখ। ভারোন িুরাগ িিি, আপনার ষ্কান যুবক্ত 
আমরা শুনদ  োই না। িিুন, আমরা যা িদিবি,  া করদিন বকনা। আপবন যবে 
অস্বীকার কদরন,  াহদি বক ঘটদ  পাদর আপবন োদনন। আপনার মান-সম্মান শুধ্ু 
নয়, োকবরই শুধ্ু নয়, ষ্কাট মা চাি হদি আপনার।’ 

মুহুদ চই মুষদি পিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। বনেু হদয় ষ্গি  ার মাথা। 
িিি, ‘আবম করি না িিবি না।’ 
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একটু ষ্থদমই আিার িিি, ‘এক সাদথ করায় অসুবিধ্া আদি, আপনাদের 
প্রাদয়াবরবট িিুন।’ 

সিংদগ সিংদগ উত্তর না বেদয় ভারোন িুরাগ ও বমহরাম মুদসগ পরের মুখ 
োওয়া-োওবয় করি এিিং ভারোন িুরাগ িিি, ‘বঠক আদি, আবগ্র ও ইেবের 
প্রদেদ র ষ্সনা অবিসারদের আদগ রান্সিার করুন।’ 

ইেবের প্রদেদ ই মাউন্ট আরারা  অিবি । 
আর আবগ্র এই প্রদেদ র পশ্চাৎভুবম। ভযান প্রদে  আবগ্রর ষ্পিদন। আর 

কারস ইেবের প্রদেদ র উত্তদর। 
‘ওদক,  াই হদি।  দি এমাদস নয়, বিবভন্ন সমদয়।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন 

ষ্মসুে িিি। 
‘ধ্ন্যিাে। বকন্তু িাবক দুই প্রদেদ র রান্সিার করদ  হদি, একটু পদর 

হদিও।’ িিি ভারোন িুরাগ। 
‘বঠক আদি। বকন্তু এই রান্সিার বেদয় আপনারা কী করদ  োন?’ 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি।  
হাসি ভারোন িুরাগ। িিি, ‘অন্য বকিু নয়, িক্ষয আমাদের ষ্িাকদের 

িািঁোদনা।’ 
‘বকন্তু শুধ্ু ষ্সনা অবিসারদের িেবি করদিই বক এিক্ষয অেচন হদি? 

এদক্ষদি পুবিদ র ভূবমকাই ষ্ া িি।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 
‘ওটা আদগ ষ্থদকই আমাদের বিদিেনায় আদি।’ িিি বমহরান মুদসগ 

মাবসস। 
কবির কাদপ ষ্ ষ েুমুক বেদয় িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে, ‘ওদক, 

আপনারা সিি ষ্হান। বকন্তু আপনারা আমার প্রব  অবিোর কদরদিন।’ 
‘বকন্তু আমরা আপনার েদন্য ষ্ া কম কবরবন। আপবন য  দ্রু  এ েূর 

এদসদিন,  ার ষ্পিদন আমাদের অিোন অদনকখাবন। আপবন  ুরদস্কর সিদেদয় 
ধ্নী ষ্েনাদরিদের একেন ষ্সটাও বক আমাদের কাে নয়? আর আমরা ষ্ া 
অবিোর কবরবন, আমরা উপকার োবে আপনার কাদি। এটা বক োইদ  পাবর না?’ 
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‘োইদ  পাদরনা। বকন্তু োওয়াটা হদয় োিঁিাদে সীমািািা।’ িিি 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

হাসি ভারোন িুরাগ। িিি, ‘বকন্তু আমাদের োওয়াটা আমাদের কাদি 
এক ইবঞ্চও ষ্িব  নয়। সু রািং গািািা োওয়া এটা নয়।’ 

‘একথা বঠক, প্রদয়ােন ষ্থদকই োওয়ার সৃবট হয়, বকন্তু সি োওয়া পূরণ 
হিার ম  নয়। বকন্তু আপনারা ষ্সটাই করদ  োদেন।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে 
িিি। 

‘বক করি, এটাই আমাদের নীব ।’ 
‘আমাদের োওয়া পূরণ হদ ই হদি এিিং আপনাদক  া করদ ই হদি।’ 

ভারোন িুরাগ। 
‘হ্ািঁ, আবম পণিন্দী।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি।  ার মুদখ অসহায় 

ভাি। 
‘যবে এটাই ভাদিন,  াহদি...।’ 
িদিই উদঠ োিঁিাি ভারোন িুরাগ। িিি আিার ষ্েনাদরি ষ্মবডনদক 

িক্ষয কদর, ‘আমাদের সময় ষ্েয়া, আমাদের সাহাযয করার েদন্য ধ্ন্যিাে।’ 
বমহরান মুদসগ মাবসসও উদঠ োিঁবিদয়দি। 
উদঠ োিঁিাি ষ্েনাদরি। হা  িাবিদয় হ্ান্ডদ ক করি ভারোন িুরাগ ও 

বমহরান মুদসদগর সাদথ। অব কদট মুদখ হাবস িটুাদনার ষ্েটা কদরবিি ষ্েনাদরি। 
ষ্িবরদয় এি  ারা ষ্রটুদরন্ট ষ্থদক। 

বমহরান মুদসগ ও ভারোন িুরাগ ষ্রটুদরদন্টর সের েরো বেদয় ষ্িবরদয় 
এি। আর ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে বভন্ন আর একবট েরো বেদয় ষ্িবরদয় ষ্গি। 

গাবিদ  উঠি বমহরান মুদসগ ও ভারোন িুরাগ। ড্রাইবভিং সীদট িসি 
বমহরান মুদসগ। গাবিটা  ারই।  ার পাদ র সীদট ভারোন িুরাগ। ভারোন 
িুরাদগর মুদখ হাবস। 

বকন্তু ভািবিি বমহরান মুদসগ মাবসস। িিি ষ্স, ‘আে ষ্েনাদরিদক 
আনউইবিিং হসচ মদন হদিা। আবম  ার বপদঠ েদি িদস আবি ষ্সটা পিন্দ করদিন 
না।’ 
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ষ্সটাই স্বাভাবিক।  ার উপর মুসিমাদনর িাচ্চা। বিশ্বাসঘা ক া 
করদিও ঈমান ওদের সদর যায় না। সুদযাগ ষ্পদিই মাথা ষ্ াদি। বকন্তু ষ্েনাদরি 
মাথা  ুদি ষ্কান িি পাদি না। আমাদের বকিু বভবডও অবডওর মদধ্য  ার প্রাণ 
িাধ্া আদি। সু রািং প্রাণ রক্ষা করদ  োইদি আমাদের পু ুি  াদক হদ ই হদি।’ 
িিি ভারোন িুরাগ হাসদ  হাসদ ই। 

‘ ার ভািান্তর ঘদটদি ষ্ি  আদগ ষ্থদকই। গাদেদনর ষ্গাপন স্বামী হওয়া 
সদেও অদনক আদগ ষ্থদকই ব বন বমদসস গাদেদনর ষ্খািঁে খির ষ্নওয়াও ষ্িদি 
বেদয়বিদিন।’ বমহরান মুদসগ িিি। 

ওটা িি কথা নয়। কারণ  ার েদন্য ন ুন সারপ্রাইে বিি। যাদের প্রব  
 ার আকষচণ বমদসস গাদেদনর ষ্েদয় অদনক ষ্িব । সু রািং ষ্ে দপ্রম  ার মদন 
উিঁবক-ঝুিঁবক মরদিও ষ্স সাধ্ু হদয় যায় বন। অ এি, ভদয়র বকিু ষ্নই  ার  রি 
ষ্থদক।’ িিি ভারোন িুরাগ। 

‘বকন্তু ধ্রুন দু’ষ্টা প্রদে  ষ্থদক আমাদের িাবি  ষ্সনা অবিসারদের 
িসাি অন্যদের সবরদয় বেদয়,  াদ ই বক আমাদের কাে হদয় যাদি? একাই এক  
আিু আহমে ষ্ া আদিই, কার সাদথ এদস েুদটদি ষ্ে ভক্ত পুবি  অবিসাররাও। 
 াদের মযাদনে করা না ষ্গদি আমরা এদগাদিা বকভাদি?’ বমহরান মুদসগ মাবসস 
িিি। 

‘ভািদিন না বম. মুদসগ। ষ্সনািাবহনী হাদ  থাকদি খুি ষ্িব  বেন্তা আর 
আমাদের থাদক না। আর আমরা ষ্ া দু’ষ্টা কাে করি। এক, মাউন্ট আরারাদ র 
স্বণচভান্ডার হস্তগ  করার ষ্েটা, বি ীয় হদিা, আমাদের ষ্িাক বেদয় গণবিদরাহ 
শুরুর মাধ্যদম গণহ যা ঘবটদয় এই অঞ্চিদক  ুরস্ক ষ্থদক বিবেন্ন করা। এই দুই 
বিষদয় পুবিদ র করণীয় বকি ুষ্নই। মাউন্ট আরারা  পাহারা ষ্েয় ষ্সনািাবহনীর 
ষ্িাদকরা, সু রািং ষ্সখাদন পুবি  থাকদি না। অন্যবেদক সরকার ও পুবিদ র 
গণহ যা ইসুয কদর ষ্য বিদরাহ হদি ষ্সখাদন বকিু করার  বক্ত পুবিদ র থাকদি না। 
ডাকা হদি ষ্সনািাবহনী যারা থাকদি আমাদের অনুগ । অ এি, বেন্তার বকিু ষ্নই 
বম. বমহরান মুদসগ।’ িিি ভারোন িুরাগ। 
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‘এ দু’ষ্টা কােই ষ্ া িিং টাদমচর। এখন আমরা বক করি?’ িিি বমহরান 
মুদসগ। 

‘বক করি মাদন? আমাদের মাউন্ট আরারাদ র স্বণচভান্ডার অবভযাদনর 
গ্রাউন্ডওয়াকচ ষ্ া েিদিই, েিদি। আমাদের প্রব িন্দ্বী হদ  পাদর, এমন িািাই 
করা ষ্িাকদের মােক িযিসায়ী বহদসদি ষ্েদি পাঠাদনার কােও ষ্যমন েিদি, 
ষ্ মবন েিদি।’ ভারোন িুরাগ িিি। 

‘বকন্তু এই কােগুদিা ষ্ া িন্ধ হওয়ার পদথ। কমপদক্ষ ে  োয়গায় 
আমাদের ষ্িাদকরা হাদ -নাদ  ধ্রা পদিদি। আর প্রাণহাবনর ঘটনা ষ্ া এিাবমচিং। 
আমাদের ষ্িট েন বক্তর একটা অিং  ষ্ ষ হদয় ষ্গদি। পুবি  ও ষ্গাদয়ন্দারা 
আমাদের ষ্কৌ ি িুদঝ ষ্িদিদি। এই পদথ আমরা আর এদগাদ  পারদিা িদি 
মদন হয় না। সি নদটর মূি আিু আহমে। ষ্সই আমাদের সি ষ্িাকদক খুন 
কদরদি।  ার িযাপাদর ষ্ া আমরা বকিুই করদ  পারিাম না।  াদক এভাদি মাদঠ 
ষ্রদখ বক আমরা এদগাদ  পারি? ষ্ ানা যাদে, বমউবেয়াদম হানা ষ্েয়া ও 
হ যাকাদন্ডর ঘটনার  েদন্তর োবয়ে সরকার নেীরবিহীনভাদি  াদকই বেদয়দি। 
ক্ষম াহীনভাদি ষ্স য টা ভয়িংকর, ক্ষম া ষ্পয় ষ্স ক টা ভয়িংকর হদি ষ্ক 
োদন।’ িিি বমহরান মুদসগ। 

ভারোন িুরাদগর ষ্োদখ মুদখও বিমষচ া ষ্নদম এি। িিি, ‘আপবন বঠকই 
িদিদিন, ঐ ষ্িাকটা আমাদের িযথচ ার েীিন্ত নেীর। বকন্তু আমরা বক করি। 
ষ্েটার ষ্ া আমরা ত্রুবট কবরবন। ষ্িাকটা যাদু োদন, বকিংিা আদগর-পদরর 
সিবকিুই ষ্স ষ্েখদ  পায়।  াদক ষ্কান িািঁদেই আটকাদনা ষ্গি না। এ ষ্ক্ষদি 
যুদির ষ্কৌ ি হদিা, সামদনর িাধ্া এবিদয় এদগািার ন ুন পথ সৃবট করা। আমরা 
 াই কদরবি। আমাদের দু’বট িক্ষযই এধ্রদনর। এখাদন আিু আহমে িাধ্া হদয় 
োিঁিাদনার আর ষ্কান ষ্স্কাপ ষ্নই। এ অথচ  াদক আমরা ষ্রহাই বেবে না। সামদন 
এদগািার বিেয় রথ ষ্থদক বঠক সমদয়ই ষ্মাক্ষম অস্ত্রবট মারা হদি।’ 

‘ঈশ্বর আমাদের সহায় ষ্হান।’ িদি ষ্লা হদয় আসা গাবির গব দ  ষ্িক 
কষি বমহরান মুদসগ। ষ্পৌিঁদি ষ্গদি  ারা ষ্হাদটদি। 
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২ 
ষ্েনটা আদি আিংকারার খুি কাদির  হর আিংদগারায়। আিংদগারা  ুবকচ 

ষ্সনািাবহনীর প্র াসবনক সের েি র। 
গন্তিয আিংদগারা হদিও আহমে মুসাদক নামদ  হদি আিংকারা বিমান 

িন্দদর। ষ্সখান ষ্থদক পাহািী পদথ বি  বমবনদটর ড্রাইদভ আিংদগারা। 
আিংকারা বিমান িন্দদর  াদক বরবসভ করার েদন্য প্রধ্ানমেী ও 

ষ্প্রবসদডদন্টর পক্ষ ষ্থদক আসদ  ষ্েদয়বিি ষ্েনাদরি ষ্মাস্তিা। বকন্তু আহমে মুসা 
রাবে হয়বন। িদিবিি, আমার বম নটা ষ্গাপন। শুরুদ ই বভআইবপ পবরেয় ষ্পদি 
বম নটা আর ষ্গাপন বক! ষ্েনাদরদির পবরেয় ষ্ া োনাই ষ্গদি। উত্তদর আহমে 
মুসা িদিবিি, আমরা  াদক োনাদ  ষ্পদরবি, বকন্তু ষ্স োনদ  পারুক  া আবম 
োই না।  ার মাধ্যদম ষিযে োনা যায় বকনা, ষ্সই ষ্েটাই আমরা করি। এেন্যই 
 াদক ষ্গ্রি াদরর আবম বিদরাবধ্ া কদরবি। 

বমদসস আব্দুল্লাহ্ গাদেদনর বডইবর ষ্থদক ষ্য ইিংবগ  পাওয়া ষ্গদি,  ার 
ভাবত্তদ  অনুসন্ধান োবিদয়ই ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের পবরেয় োনা ষ্গদি। 
বমদসস গাদেদনর বডইবরদ  ষ্েনাদরি সম্পদকচ কদয়কটা ক্লু পাওয়া বগদয়বিি।  ার 
প্র স্ত কপাি। সো হদস্যাজ্জ্বি মুখ। ষ্রবনিং-এ বিবিয়ান্ট ষ্রকদডচর অবধ্কারী। 
ষ্রবনিং-এর পর প্রথম বনদয়াগ পায় ভযান ইউবনদট। এনি ক্লু সামদন ষ্রদখ আহমে 
মুসার অনুদরাদধ্  ুরদস্কর অভযন্তনীণ বনরাপত্তা প্রধ্ান ষ্েনাদরি ষ্মাস্তিা অনুসন্ধান 
োবিদয় োরেন বসবনয়র ষ্েনাদরিদক বেবি  কদর। এই োরেন ষ্েনাদরদির 
িযবক্তগ  েীিদনর উপর অনুসন্ধান োিাদনা হয়। ষ্খািঁে ষ্নয়া হয় ভযান-এর সাদথ 
কার ষ্যাগাদযাগ ষ্িব , ষ্ক ষ্িব  ষ্িব  ভযান-এ যায়। এই অনুসন্ধান ষ্থদক ষ্িবরদয় 
আদস ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের নাম। ষ্স এক সময় প্রব বট উইক এদন্ড িুবট 
কাটাদ  ভযান-এ ষ্য । ভযান-এ  ার ষ্কান বনেস্ব িাবি ষ্নই। সু রািং ভযান-এ 
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ষ্গদি  ার ওঠার কথা ষ্সখানকার সিদেদয় সুন্দর ষ্সনা ষ্রট হাউদে। বকন্তু 
অবধ্কািং  সময় ষ্সনা ষ্রট হাউদে উঠদ াই না। ষ্কান ষ্কান সময় যখন উঠদ া, 
 খনও ষ্স ষ্সখাদন থাকদ া না।  ার িযাবমবি ষ্রকডচ ষ্থদক এটাও োনা যায় ষ্য, 
 ার োম্প য েীিদন ষ্কান সমস্যা না থাকদিও বিদয়টা  ার অমদ  হদয়বিি।  ার 
সাবভচস ষ্রকডচ ষ্থদক আদরকবট বিষয়ও োনা যায়, ষ্সটা হদিা ভযান-এ  ার প্রথম 
ষ্পাবটিং হওয়ার পর ষ্সখান ষ্থদক  ার রান্সিার ষ্ঠকাদনা এিিং  বির কদর 
কদয়কিার ভযান-এ ষ্পাবটিং ষ্নিার  ার একেন ষ্সনা অবিসাদরর সিংবিট া 
পাওয়া ষ্গদি এিিং বিবভন্ন সাক্ষয ষ্থদক ষ্সনা অবিসার ষ্মবডন ষ্মসুে িদিই 
প্রমাবণ  হদয়দি। সু রািং বমদসস গাদেদনর ষ্গাপন স্বামী বহদসদি ষ্েনাদরি 
ষ্মবডন ষ্মসুদের বি াি সম্পবত্তর সাদথ  ার আদয়র ষ্কান সিংগব  ষ্নই। এটাও 
প্রমাণ কদর  ার অবিধ্ আদয়র ষ্পিদন  ার ষ্কান অবিধ্  ৎপর া িা 
ষ্যাগসােদ র সম্পকচ আদি। 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে বেবি  হিার পর  াদক ষ্গ্রি াদরর বসিান্ত 
হদয়বিি। বকন্তু আহমে মুসা এই বসিাদন্ত িাধ্া ষ্েয়। িদি ষ্য,  াদক ষ্গ্রি ার 
কদর  াবস্ত ষ্েওয়া ষ্যদ  পাদর, বকন্তু ষ্কান্ ষিযদে ষ্স যুক্ত, ষ্স ষিযদের প্রকৃব  
ও পবরবধ্ বক  া নাও োনা ষ্যদ  পাদর। অথে ষ্সসি োনা,  াবস্ত পাওয়ার ষ্েদয় 
অদন ষ্িব  প্রদয়ােন। আহমে মুসার এ যুবক্তদক  ুবকচ সরকার গ্রহণ কদর এিিং 
বিকল্প বহসাদি বক করা যায় ষ্স োবয়ে  ারা আহমে মুসার উপরই অপচণ কদর। 

ষ্স োবয়ে বনদয়ই আহমে মুসা আে যাদে আিংদগারায়। 
কারও ‘এক্সবকউে বম!’  দব্দ আহমে মুসার বেন্তার ষ্স্রা টা িাধ্া ষ্পদয় 

ষ্থদম ষ্গি। 
সুন্দর সুদরিা কণ্ঠ। বমবট উচ্চারণ। 
আহমে মুসা মুখ  ুদি োইি। ষ্েখি,  ার সামদন োিঁবিদয় আদি বি -

িাই  িিদরর অসম্ভি সুন্দরী একবট ষ্মদয়। 
ষ্েদখই আহমে মুসা বেনদ  পারি। ইস্কান্দরুন ষ্থদক এ ষ্মদয়বট বিমাদন 

উদঠদি।  ার িাম পাদ র পযাদসদের ওপাদর োনািার কাদির একটা সীদট 
িদসবিি ষ্মদয়বট। 
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ভযান ষ্থদক আহমে মুসার বিমানবট উদি ইস্কান্দরুদন কদয়ক বমবনদটর 
একটা যািা বিরব  কদরবিদি। ইস্কান্দারুন  ুরদস্ক ভূমধ্যসাগর উপকুদির একটা 
গুরেপুণচ ষ্নৌিন্দর। এটা পযচটন  হরও। ষ্সই সাদথ এটা  ুরদস্কর ষ্কৌ িগ  
ষ্নৌঘািঁবটও। 

আহমে মুসা মুখ  ুদি  াকাদ ই ষ্মদয়বট িিি, ‘আবম আপনার পাদ র 
সীদট িসদ  পাবর? আবম টয়ুাডচদক িদিবি।’ ষ্মদয়বটর ষ্োদখ-মুদখ বিি  ভাি। 
কদণ্ঠ সিংদকাে। 

ষ্মদয়বটর বিি ভাি ও সিংদকাটদক ষ্মবক িদি মদন হদিা না আহমে 
মুসার।  ার ষ্োদখর ভাষায় ষ্কান ম িদির বেি ষ্নই।  ার িেদি আদি 
অসহায়দের প্রকা । 

‘আসনটা  ূন্য। আমার আপবত্ত ষ্নই।’ 
‘থযািংক ইউ...।’ ষ্মদয়বট কথা ষ্ ষ করি না। প্রেদিাধ্ক বেি িদুট 

উদঠদি  ার ষ্োদখ মুদখ। 
‘আিু আহমে আব্দুল্লাহ।’ বনদের নাম িিি আহমে মুসা। 
‘থযািংক বম. আব্দুল্লাহ।’ িদি ষ্মদয়বট আহমে মুসার পাদ র  ূন্য সীদট 

িদস পিি। 
‘স্যবর, টু বডটািচ ইউ। আবম ওখাদন কমদিাটচ বিি করবিিাম না।’ 

িদসই িিি ষ্মদয়বট। 
আহমে মুসা এর আদগই িক্ষয কদরদি ষ্মদয়টার পাদ র সীদট খুিই 

সুদি ধ্ারী বক্রবমনাি ষ্েহারার একোন মানুষ। 
আহমে মুসা ষ্মদয়টার কথার েিাদি িিি, ‘ওদয়িকাম বমস। আপনার 

অিব ট ভ্রমণ সুন্দর ষ্হাক।’ 
আহমে মুসার পাদ র  ূন্য আসনবটদ  িসদ  বগদয় িিি ষ্মদয়বট, 

‘আমার নাম সাদনম, সাবিহা সাদনম।’ 
‘ধ্ন্যিাে।’ িিি আহমে মুসা। 
‘আপবন ষ্ া আিংকারা যাদেন?’ ষ্মদয়বটর প্রে। 
‘হ্ািঁ, আিংকারা।’ আহমে মুসা িিি। 
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‘আপবন বক ষ্সনািাবহনীদ  োকুরী কদরন?’ বেোনা আিার ষ্মদয়বটর। 
বিবি  আহমে মুসা  াকাি ষ্মদয়বটর বেদক। িিি, ‘ষ্সনািাবহনীদ  

োকুরীর কথা ভািদিন বক কদর?’ 
‘স্যবর, ষ্সনািাবহনীর অবিসাররা সাধ্ারণুঃ  িাটচ হয়, ষ্েৌক  হয় এিিং 

 রীরাও সাধ্ারণুঃ  ষ্মেহীন হয়। আপবনও ষ্সরকমই,  াই িিবিিাম।’ ষ্মদয়বট 
িিি। 

‘স্যবর, আমার ইদমে আপনাদক বিভ্রান্ত কদরদি। আবম ষ্সনািাবহনীদ  
োকুরী কবর না।’ আহমে মুসা িিি। 

রবিদ  নাস্তা আসদি। সাবিহা সাদনদমর ষ্োখ ওবেদক ষ্গি। 
আহমে মুসা উদঠ টয়দিদটর বেদক েদি ষ্গি। বিদর এদস ষ্েখি নাস্তা 

পবরদিব   হদয়দি। 
সাবিহা সাদনম মে খাদে পাবনর ম । পুরা এক ষ্িা ি ষ্স বনদয় 

বনদয়দি। 
 ার নাস্তার সাদথও মদের ষ্িা ি ষ্েখি আহমে মুসা। 
বিবি  আহমে মুসা িসদ ই সাবিহা সাদনম িদি উঠি, ‘আপবন বিদিন 

না। আবম যা বনদয়বি, আপনার েদন্যও  াই বনদয়বি। বঠক কবরবন?’ 
‘ধ্ন্যিাে।’ িিি আহমে মুসা। 
নাস্তা ষ্েয়া ষ্ ষ কদর নাস্তার রবি বনদয় বিরবিি বিমান ক্রুরা। 
আহমে মুসা মদের ষ্িা ি ওদের ষ্ির  বেদয় িিি, ‘এক গ্লাস ঠাণ্ডা 

পাবন বেন।’ 
পাবন বেদয় ওরা েদি ষ্গি। 
‘আবম আমার ষ্িা ি ষ্ ষ কদর িিিাম, আর আপবন ষ্ির  বেদিন?’ 
‘আবম মে খাই না।’ আহমে মুসা িিি। 
‘ডাক্তাদরর বনদেচ ? ষ্কান অসুখ-বিসুখ?’ িিি সfবিহা সাদনম। 
‘ষ্কান অসুখ-বিসুখ নয়। আবম মুসবিম।’ আহমে মুসা িিি। 
‘আবমও ষ্ া মুসবিম।’ িিি সবিহা সাদনম। 



বিপদে আনাদ াবিয়া  23 

 

হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘মুসবিম অিশ্যই, বকন্তু মুসবিমদের েদন্য 
মে বনবষি, এটা আপবন মাদনন না।’ 

‘আবম ষ্কন, আমার োরবেদকর প্রায় সিই ষ্ া মে খায়।’ সাবিহা সাদনম 
িিি। 

‘ ারাও মাদনন না।’ িিি আহমে মুসা। 
‘িুঝিাম, আপবন ধ্মচ ষ্মদন েদিন। আবম আপনাদক আধ্ুবনক মানুষ মদন 

কদরবিিাম।’ সাবিহা সাদনম িিি। 
আিার হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘ধ্মচ মানদি িুবঝ আধ্ুবনক মানুষ 

হওয়া যায় না? ধ্মচ ও আধ্ুবনক া বক দুই বভন্ন বেবনস?’ 
‘স্যবর, আবম  াই মদন কবর। যারা ধ্মচ মাদন,  ারা অ ী মুখী। 

অ ী মুখী হদয় আধ্ুবনক হওয়া যায় না।’ িিি সাবিহা সাদনম। 
‘আো িিুনদ া, যারা ধ্মচ মাদন,  ারা বক আধ্ুবনক বডোইদনর বিবডিং-

এ িাস কদর না?  ারা বক আধ্ুবনক কি-কারখানায় দ বর আধ্ুবনক কাপদির, 
আধ্ুবনক বডোইদনর ষ্পাষাক পদর না, ষ্যমন আবম? খািার ষ্টবিদি বক আধ্ুবনক 
িাসন-দকাসন িযিহার কদর না  ারা? কদিে-বিশ্ববিেযািদয়র বিোনসহ সি 
আধ্ুবনক বিষয় বক  ারা পদি না?  ারা বক নানা ধ্রদনর আধ্ুবনক ষ্প ায় 
বনদয়াবে  ষ্নই?  াদের ঘদর বক কবম্পউটার ষ্নই?  ারা বক সি ধ্রদনর আধ্ুবনক 
কমুযবনদক ন বসদটম িযিহার কদর না?  ারা বক আধ্ুবনক কাদির সমৃি ভাষা 
েচ্চচা কদর না? আধ্ুবনক ষ্হাদটি-দরদস্তারািঁয় খািার খায় না? পযচটন-দে  ভ্রমদণ 
 ারা বক ষ্নই?  ারা বক স্কিার ীপ পায় না? স্কিার ীপ বনদয় িা বনে খরদে  ারা 
বক ষ্ে -বিদেদ  পিদি না? ধ্মচ যারা ষ্মদন েদি  াদের মদধ্য বিোনী, ব ক্ষাবিে, 
ষ্িখক, কবি, ইবঞ্জবনয়ার, ডাক্তার বক ষ্নই?’ আহমে মুসা থামি। 

‘আপনার সি প্রদের েিাি আমার কাদি ‘হ্ািঁ’।’ িিি সাবিহা সাদনম। 
ষ্স বকিুটা বিি । 

‘ াহদি ধ্মচ যারা মাদন  ারা ষ্ া আধ্ুবনক। অ ী মুখী হদিা ষ্কমন কদর 
 ারা?’ বেোসা আহমে মুসার। 

‘বিশ্বাদস  ারা অ ী মুখী।’ িিি সাবিহা সাদনম। 
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হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘ষ্স বিশ্বাসগুদিা বক? আল্লাহদ  বিশ্বাস করা, 
ষ্স বিশ্বাদসর বভবত্তদ  আল্লাহর হুকুম অনুসাদর নামায পিা, ষ্রাযা রাখা, যাকা  
ষ্েয়া, আদখরাদ  বিশ্বাস করা, ইহেগদ র কৃ কদমচর েদন্য পরেগদ  পুরস্কার 
অথিা  াবস্ত পাওয়া, এসি বক?’ 

সাবিহা সাদনদমর ষ্োদখ-মুদখ বিি  অিিা ষ্িদি ষ্গদি। িিি, ‘হ্ািঁ, 
এসিই। আরও আদি ষ্যমন ষ্িারখা পরা, ষ্িদিদমদয়দের ষ্মিা-দম াদক িািঁকা 
েৃবটদ  ষ্েখা, ই যাবে।’ কণ্ঠ  ার ব বথি। 

‘ধ্ন্যিাে, কথাগুদিা ষ্খািাখুবি িিার েন্য। বকন্তু িিুন ষ্ া, আল্লাহদ  
বিশ্বাস করা যবে অ ী মুবখ া িা পুরা নপন্থা হয়,  াহদি এর আধ্ুবনক পন্থাটা 
বক হদি?’ খুি  ান্ত ও নরম কদণ্ঠ বেদেস করি আহমে মুসা। 

ষ্োখ-মুদখর ষ্সই বিি  ভাি বনদয়ই ষ্স িিি, ‘না, বঠক আল্লাহদ  বিশ্বাস 
করা পুরা ন পন্থা িা অ ী মুবখ া নয়, এই বিশ্বাসদক উপিক্ষয কদর ষ্য িািািাবি 
করা হয়, ষ্সটাই অ ী মুবখ া।’ 

‘আল্লাহর প্রব  বিশ্বাদসর োিী অনুসাদরই ষ্ া নামায পিা হয়, ষ্রাযা রাখা 
হয়, যাকা  ষ্েয়া হয়। এসিদক আপবন বক িিদিন?’ িিি আহমে মুসা। 

‘নামায, ষ্রাযা, যাকা  এসি কারও অভযাস বহসাদি ভাদিা বেবনস। বকন্তু 
এসি বনদয় যখন িািািাবি করা হয়, অদন্যর উপর োবপদয় ষ্েয়া হয়, এসি না 
করদি কাদির িিা হয়,  খন এই প্রিণ া অন্ধ অ ী মুখী মানবসক ার পযচাদয় 
পদি যায়।’ সাবিহা সাদনম িিি। 

‘সমাদে কখনও কখনও ষ্কউ ষ্কউ এটা কদরন। বকন্তু আল্লাহ এটা করদ  
িদিনবন। নামায, ষ্রাযার ম  এিাে গুদিাদ  যবে আন্তবরক া না থাদক, বনে 
ইো না থাদক, একাগ্র া না থাদক  াহদি  া আল্লাহ গ্রহণই করদিন না। বকন্তু 
একটা কথা িিুন বমস সাবিহা সাদনম, আপবন যা বিশ্বাস কদরন, আপবন যা স্বীকার 
কদরন,  া করা আপনার উবে  বকনা?’ আহমে মুসা িিি। 

‘অিশ্যই  া করা উবে ।’ িিি সাবিহা সাদনম। 
‘যবে  া না কদরন,  াহদি মানুষ আপনাদক বক িিদি?’ বেোসা আহমে 

মুসার। 
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‘ওয়াো ভিংগকারী িিদি, বিশ্বাস ভিংগকারী িিদি’ িিি সাবিহা 
সাদনম। 

‘আল্লাহদক যবে আপবন বিশ্বাস কদরন, আপবন যবে বনদেদক মুসবিম মদন 
কদরন,  াহদি বিশ্বাদসর োিী মুসিমান হওয়ার েন্য অপবরহাযচ   চ বহসাদি ষ্স 
কােগুদিা, ষ্যমন নামায, ষ্রাযা, হজ্জ্ব, যাকা , সৎ ও পবিি েীিন যাপন, হারাম 
পবরহার ই যাবে করা েরকার, ষ্সগুদিা না করদি আপনার পবরেয় কী হদি, কী 
িিদি মানুষ আপনাদক?’ আহমে মুসা িিি। 

সিংদগ সিংদগ উত্তর বেি না সাবিহা সাদনম।  ার বিবি  েৃবট আহমে 
মুসার উপর বনিি। ধ্ীদর ধ্ীদর মাথা বনেু করি।  ারপর মুখ না  ুদিই আদস্ত আদস্ত 
িিি, ‘ ার মাদন আপবন িিদিন, আবম বিশ্বাস ভিংগকারী। আর বিশ্বাস ভিংগকারী 
মুসবিম হওয়ার মাদন অপবরহাযচ   চ িিংঘনকারী বহসাদি আমাদক কদির িিা 
যায়।’ বিবি  কণ্ঠ সাবিহা সাদনদমর। 

‘না বমস সাদনম, আবম  া িিবি না। যবেও ‘কাদির’  দব্দর অথচ বিশ্বাস 
অস্বীকারকারী,  িুও এ  ব্দ ষ্কান মুসবিদমর উপর প্রদয়াগ করা যায় না। কারণ 
অদনক ষ্ক্ষদি একেন মুসবিম নামায না পিদিও, ষ্রাযা না করদিও, হারাম 
ষ্খদিও, পবিি েীিন যাপন না করদিও ষ্স  ার বিশ্বাস িা ঈমান পবর যাগ কদর 
না। কাদে-কদমচ ঈমাদনর প্রকা  না ঘটদিও ঈমান  ার মদধ্য থাদক।  াই ষ্ া 
ষ্েখা যায় ষ্িনামাবয ষ্িাক এক সময় নামায পদি, এক সময় ষ্রাযা না করদিও, 
ষ্কান এক সময় ষ্স একবনষ্ঠ ষ্রাযাোর হদয় যায়। সু রািং ষ্কান মুসবিমদক কাদির 
িিা বঠক নয়।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ধ্ন্যিাে। আপবন বঠক িদিদিন। মুসবিম বহসাদি ইসিাদমর ষ্কান 
অনু াসন আবম অনুসরণ কবর না, এ কথা বঠক। বকন্তু আল্লাহর প্রব  আমার বিশ্বাস 
ষ্নই, রসূিদক মাবন না, এমন বেন্তা আমার মদন ষ্কান সময় আদসবন। বকন্তু ষ্েখুন, 
আমার ষ্পাষাক-পবরেে ও আোর-আেরণ, েিা-দিরা ষ্েদখই আমাদক কাদিদরর 
খা ায় নাম বিদখ বেদয়দি। এটাই ষ্ া অন্ধে, পশ্চাৎমুবখ া।’ িিি সাবিহা 
সাদনম। 
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হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘ওদের িািািাবি আদি বঠকই, বকন্তু আপনার 
ষ্পাষাক-পবরেে, আোর-আেরণ, েিা-দিরায় বক িািািাবি ষ্নই?’ 

সাবিহা সাদনম একটু ভািি। িিি, ‘ষ্সাসাইবটদ  যা প্রেবি  আদি,  ার 
িাইদর আবম বকিুই করদ  পাবর না, বকিুই কবর না। এসি আমার িািািাবি নয়।’ 

‘আপবন আপনার ষ্সাসাইবটর একেন। আপনার ম  িহুেন বনদয়ই 
আপনার ষ্সাসাইবট। সমাে যা প্রেিন কদর, সমাদে যা প্রেবি  হয়,  াদ  
ষ্সাসাইবটর প্রদ যক সেদস্যর অিং  আদি। বকন্তু ষ্স োয় সম্পদকচ আমার ষ্কান কথা 
ষ্নই। আবম োনদ  োবে, আধ্ুবনক া বহসাদি আপবন যা পদরন, যা কদরন ষ্স 
িযাপাদর আপনার মন বক িদি?’ আহমে মুসা িিি। 

‘কবঠন প্রে। এসি িযাপাদর মন আিাো বকিু িদি বকনা িুবঝবন, ষ্ভদিও 
ষ্েবখবন কখনও। আবম যা করবি, মন ষ্ া  ার সাদথই আদি।’ িিি সাবিহা 
সাদনম। 

‘আো, আপনাদের ক্লাদি আড্ডায় যখন আপবন ষ্েদখন ষ্িদিরা 
িিুদড্রদস, আর ষ্মদয়রা অধ্চনগ্ন িা নামমাি ষ্পাষাদক,  খন বক আপনার বকিুই 
মদন হয় না? ষ্কন ষ্মদয়দের এ ষ্পাষাক? কার স্বদথচ? ষ্স স্বাথচ বক ষ্মদয়দের?’ 
আহমে মুসা িিি। 

আহমে মুসার প্রে ষ্ ষ হদিও  ৎক্ষণা  উত্তর এি না সাবিহা সাদনদমর 
কাি ষ্থদক।  ার মাথাটা বনেু হদয়দি। ভািদি ষ্স। 

ধ্ীদর ধ্ীদর মুখ  ুদি সাবিহা সাদনম িিি, ‘আবম িুদঝবি আপনার কথা। 
আপবন িিদ  োদেন, নারীদের মদনারঞ্জদনর উপকরদণ পবরণ  করা হদয়দি, 
ষ্ভাদগর পন্য বহসাদি িযিহৃ  হদে নারীরা। আবম এভাদি ষ্কানবেন ভাবিবন। 
আবম মদন কর াম এটা নারীদের অবধ্কার, স্বধ্ীন া । বকন্তু আপবন ষ্যটা ষ্িাঝাদ  
োদেন, ষ্সটা আবম িুঝদ  ষ্পদরবি।  দি ষ্মদন ষ্নয়ার েদন্য আরও ভািদ  
হদি।’ 

‘অিশ্যই ভািদিন বমস সাবিহা সাদনম। ইসিাম িুবিমত্তা ও োনেচ্চচাদক 
স্বাগ  োনায়। আল্লাহর ষ্গাটা সৃবটই ষ্ া োনময়, বিো...।’ 
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আহমে মুসার কথার মাঝখাদনই সীট ষ্িল্ট িািঁধ্ার ষ্ঘাষণা এি, 
‘আিংকারায় িযান্ড করদ  যাদে বিমান।’ 

আহমে মুসা ষ্থদম বগদয়বিি। সীট-দিল্ট িািঁধ্ায় মদনাদযাগ বেদয়দি 
সিাই। আহমে মুসা এিিং সাবিহা সাদনমও। 

টযাবক্সএ সীদট গা এবিদয় বেদয় আহমে মুসা  ার গন্তিয আিংদগারার কথাই 
ভািদি। আিংদগারা একবট সামবরক নগরী। পিচ য  হর। এখাদন ষ্িসরকাবর বকিু 
ষ্িাকও আদি। বকন্তু  ারাও সামবরক িযবক্তদেরই িিং ধ্র। এখাদন কদয়কটা 
ভাদিা ষ্হাদটি আদি পযচটকদের েদন্য। ষ্স ষ্হাদটিগুদিারই একবটদ  আহমে 
মুসার েদন্য সীট িরাদ্দ হদয়দি একেন পযচটক বহসাদি। 

রাস্তার দু’পাদ র েৃশ্য ষ্েদখ মুগ্ধ হদিা আহমে মুসা। োরবেকটা সিুে 
বটিা, আর সিুে উপ যকায় ভরা। গাবিটা যখন েিাইদয় উদঠদি  খন োরবেদকর 
সিুে েৃশ্য এিিং বটিার উপদরর িবির ম  রিং-দিরিং এর িাবি ষ্োখ েুবিদয় বেদে। 
রাস্তার দু’ধ্ারটাও িবির ম  সাোদনা। 

ড্রাইভাদরর কাি ষ্থদক োনি প্রাইদভট িাবি বকিু আদি, বকন্তু রাস্তার 
দু’পাদ র অবধ্কািং  িাবিই ষ্হাদটি-দমাদটি ো ীয়। প্রেরু পযচটক আদস। 
 ািািা প্রেরু ষ্ে ীয় ষ্িাক এখানকার বনবরবিবি পবরদিদ  িুবট কাটাদ  আদস। 

আহমে মুসার গাবি একটা সিুে েিাই অব ক্রম করবিি। ষ্েখদ  ষ্পি, 
দু’বট মাইদক্রা ও একটা প্রাইদভট কার োিঁবিদয় আদি। ওখাদন একটা ষ্মদয়দক 
পািঁে-িয় েদন ষ্টদন-দহিঁেদি বনদয় রাস্তার পাদ র একটা ষ্মাদটদি ঢুদক ষ্গি। 
ষ্মদয়টা প্রাণপদণ বেৎকার করবিি িািঁোও, িািঁোও িদি। 

ড্রাইভার িিি, ‘স্যার, এমনটা এই অঞ্চদি প্রায়ই ঘদট। িাবিগুদিা ষ্যমন 
সুন্দর িাগদি, এখাদন যারা সময় কাটািার েদন্য আদস  ারা সিাই বকন্তু এ রকম 
সুন্দর নয়। নানা রকম গযািং এখাদন আদি, িাইদর ষ্থদকও আদস। অপহরণ ও নানা 
অপরাধ্মূিক ঘটনা এখাদন বন য দনবমবত্তক িযাপার।’ 

আহমে মুসার গাবিটা েিাই অব ক্রম কদর একটা উপ যকায় নামবিি। 
আহমে মুসার কাদন ষ্মদয়টার িািঁোর েদন্য প্রাণপণ বেৎকার  খনও িােবিি। 
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হঠাৎ আহমে মুসার মদন পিি ষ্মদয়টার পরদন ষ্েখা নীি পযান্ট ও 
ষ্গািাপী  াদটচর কথা। মাদন নীি পযান্ট আর ষ্গািাপী  াটচই সাবিহা সাদনদমর 
পরদন বিি। ষ্সই সাদথ আরও মদন পিি, সাবিহা সাদনম ষ্য সীট ষ্িদি বেদয় সদর 
এদসবিি ষ্স সীদটর পাদ র সীদটর সুদি ধ্ারী বক্রবমনাি ষ্েহারার ষ্িাক ও  ার 
ষ্িািুপ েৃবটর কথা। 

মদন পঢ়ার সিংদগ সিংদগই আহমে মুসা িিি, ‘গাবি ঘুরাও ড্রাইভার। ঐ 
ষ্মদয়টাদক ষ্য িাবিদ  বনদয় ষ্গদি, ষ্সখাদন েি।’ 

ড্রাইভার িিি, ‘স্যার, ওখাদন ষ্যদ  হদি সা -আট মাইি ঘুরদ  হদি। 
সামদন আরও ব ন মাইি ষ্গদি  দিই আমরা বিরব  পদথ যাওয়ার পযাদসে 
পাি।’ 

‘গাবি ঘুবরদয় এই পদথই িযাক কদরা।’ বনদেচ  বেি আহমে মুসা। 
ড্রাইভার ভী  কদণ্ঠ িিি, ‘স্যার,  াহদি বনঘচা  আমাদক ষ্েদি ষ্যদ  

হদি। গাবিটাও আটক হদয় যাদি িহুবেদনর েদন্য।’ 
‘আবম ষ্সটা ষ্েখদিা। গাবি ঘুরাও ড্রাইভার।’ ধ্মদক উঠি আহমে মুসার 

কণ্ঠ। 
ড্রাইভার একিার মুখ বিবরদয় আহমে মুসার বেদক  াবকদয় গাবি ঘুবরদয় 

বনি। আর মদন মদন িিি, ‘আল্লাহ্! এটুকু পথ ষ্যন আবম পুবিদ র হাদ  পিা 
িািাই অব ক্রম করদ  পাবর।’ 

বনবিচদে পথটুকু ষ্পবরদয় এি গাবিবট। ষ্য িাবিবটদ  ষ্মদয়বটদক  ারা 
 ুদিদি  ার সামদন ষ্মইন ষ্রাদডর উপর আহমে মুসা ষ্নদম পিি। 

ড্রাইভারদক ধ্ন্যিাে বেদয়  ার হাদ  এক  ডিাদরর একবট ষ্নাট  ুদি 
বেদয় িিি, ‘ ুবম থাকদ  পাদরা, আিার েদিও ষ্যদ  পার।’ 

গাবির ভািা বঠক হদয়বিি পঞ্চা  ডিার। এক  ডিার হাদ  ষ্পদয় 
ড্রাইভার আনদন্দ আত্মহারা হদয় িিি, ‘স্যার, েরকার হদি সারাবেন আবম এখাদন 
আপনার েদন্য অদপক্ষা...।’ 
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আহমে মুসা েৃঢ় পেদক্ষদপ এদগাদিা িাবিটার বেদক, ষ্যন ষ্সও একেন 
কাটমার ঐ ষ্মাদটদির। ষ্মাদটদির প্রধ্ান ষ্গদট  াদক আটকাি দু’েন বনরাপত্তা 
প্রহরী। িিি, ‘স্যার, রুম খাবি ষ্নই। ষ্রটুদরন্টও িন্ধ।’ 

আহমে মুসা প্রহরীদের বেদক  াবকদয়  ান্ত কদণ্ঠ িিি, ‘যারা ষ্মদয়বটদক 
ষ্ভ দর বনদয় ষ্গদি, আবম  াদের েদির ষ্িাক। আমাদক বনদয় েি  াদের কাদি।’ 

বনরাপত্তা প্রহরীদের একেন িিি, ‘স্যার, আমাদের ষ্গট িািার অনুমব  
ষ্নই। আপবন ষ্ভ দর বগদয় অন্যদের িিুন।’ 

বনরাপত্তা প্রহরীরা বিশ্বাস কদরদি  ার কথা। খুব  হদিা আহমে মুসা। 
‘িাইদর কার সাদথ কথা িিবিস ষ্ ারা। কাউদক ষ্ভ দর ঢকদ  বেবি না। 

ষ্মাদটি িন্ধ।’ িিদ  িিদ  বিপুি িপু একেন ষ্িাক ষ্গদট এদস োিঁিাি। 
বনরাপত্তা প্রহরী দু’েন  াদক স্যািুট করি। একেন িিি, ‘স্যার, এই 

ষ্িাক ওদের সাদথর। ষ্যদ  োয়  াদের কাদি।’ 
বিপিু িপু ষ্িাকবট আহমে মুসার বেদক  াকাি সদন্দদহর েৃবটদ । িিি, 

‘িিুন ষ্ া,  াদের সাদথ ষ্য ষ্মদয়বট আদি,  ার ষ্পাষাক ষ্কমন?’ 
‘নীি পযান্ট ও ষ্গািাবপ  াটচ।’ িিি আহমে মুসা। 
ষ্িাকবটর দু’ষ্োখ ষ্থদক সদন্দহ সদর ষ্গি। 
িিি, ‘আসুন ষ্ভ দর।’ 
আহমে মুসা ষ্ভ দর ঢুকি। িিি, ‘ওরা ষ্কাথায়? আমাদক বনদয় েদিন 

ওদের কাদি। েরুবর কথা আদি ওদের সাদথ।’ 
‘ওদের বক কথা ষ্ ানার সময় আদি? ষ্য মাি বনদয় এদসদি, ষ্কাবটদ  

একটাও ষ্স রকম ষ্মদি না! ওরা এখন পাগি  াদক বনদয়।’ িিি ষ্িাকবট। 
‘ষ্সটা আবম োবন।’ 
িদি আহমে মুসা  াকাি ষ্মাদটদির দু’ িার বসিঁবির বেদক। ষ্সবেদক 

যািার েদন্য পা িািাি আহমে মুসা। 
‘আহা বক কদরন, ওরা ষ্ া উপদরর বেদক ষ্নই। ষ্য বেৎকার, আ চনাে 

েিদি,  াবক উপর  িায় িদি? ওরা আদি আন্ডার গ্রাউদন্ড।’ 
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িদি বি াি িপু ষ্িাকবট এদগাদিা উপদর ওঠার বসিঁবির পাদ র একটা 
রুদমর বেদক। রুদমর েরো িন্ধ। ষ্িাকবট োবি বেদয় িক খুদি ঘদর প্রদি  করি। 
ঘদর িি একবট আিমাবর। ষ্িাকবট এদগাদিা আিমাবরর েরোর বেদক। 
আিমাবরর েরো িন্ধ। হা ি ঘুবরদয় ষ্স আিমাবরর েরো খুদি ষ্িিি। িিি 
আহমে মুসাদক িক্ষয কদর, ‘যান, ষ্ভ দর ষ্িেদমন্ট ষ্লাদর  াদের সিাইদক 
পাদিন।’ 

আিমাবরর েরো আসদি একটা বসিঁবিমুদখর ষ্গট। 
ষ্গট ষ্পবরদয় বসিঁবি মুদখর টযাবন্ডিং-এ এদস োিঁিাদ ই সা নারী কদণ্ঠর 

কান্না এিিং কথা-িা চা ও হাবসর  ব্দ শুনদ  ষ্পি। 
ষ্পিদন আিমাবরর েরো িন্ধ হদয় ষ্গদি। 
আহমে মুসা ব কারী িাদঘর ম  বনুঃ দব্দ বসিঁবি বেদয় দ্রু  বনদে নামদ  

শুরু করি। ষ্নদম এি ষ্িেদমদন্ট। বিরাট ঘদরর দু’পা  েুদি ‘এল্’(L) পযাটাদনচ 
ষ্ি  বকিু ঘর। সিগুদিা ঘরই িন্ধ। 

কান্নাকাবট ও কথা-িা চার  ব্দ আসদি ষ্ ষ প্রাদন্তর বেক ষ্থদক। 
সাবরিি ঘরগুদিার ষ্েয়াি ষ্ঘিঁদষ বনুঃ দব্দ এবগদয় েিি আহমে মুসা। 

 ার েযাদকটর দুু্ই পদকদট  ার দুই হা । দুই হাদ র  েচনী দুই বরভিভাদরর দুই 
বরগাদর। দুই বরভিভাদরর বমবন সাইদিদন্সরও অন কদর বনদয়দি। 

বকিুটা এদগাদনার পর বনবশ্চ  হদিা ডান পাদ র একটা ঘদরর ষ্কানার 
বেক ষ্থদক কথা-িা চা ও কান্নাকাবটর  ব্দ আসদি। ব কারী ষ্নকদির ম  বনুঃ দব্দ 
এদগাদে আহমে মুসা। আর একটা কক্ষ পার হদিই কবরদডাদরর িািঁদক ষ্পৌিঁদি 
যাদি। কবরদডারটা ঐখদন িািঁক বনদয় ডান বেদক এবগদয় ষ্গদি, ষ্যবেক ষ্থদক কথা 
ও কান্নাকাবটর  ব্দ আসদি, ষ্সবেদক। 

কবরদডাদর ষ্পৌিঁিাদ  আর গে দুদয়ক োয়গা িাবক। হঠাৎ খুিই অেট 
একটা  দব্দ ষ্গাটা ষ্েদহ উষ্ঞ ব হরণ োগাি। 

অোদন্তই থমদক ষ্গি ষ্স।  ব্দটা েট হদে  ার কাদি। পে ব্দ। 
এবগদয় আসদি ষ্কউ।  ার পাদয়র  ব্দই িিদি  ার উপর ঝািঁবপদয় পিার 

েদন্য ষ্টপ বনদয় ষ্িদিদি। 
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এই বেন্তার সাদথই পদকট ষ্থদক বরভিভার সহ ডান হা  ষ্ির কদর ষ্সাো 
িম্বা িদস পিি আহমে মুসা। 

সিংদগ সিংদগ একটা ষ্িাহার রড ঘাদির উপর বেদয় মাবটদ  বগদয় আঘা  
করি। ষ্স আঘাদ র একটা অিং   ার ঘাদিও অনুভূ  হদিা। ঘািটা ষ্থিঁ দি 
যাওয়ার ম  বেন বেন কদর উঠি। অন্যবেদক ষ্িাহার রডধ্ারী ষ্িাকবটও ভারসাময 
রক্ষা করদ  না ষ্পদর হুমবি ষ্খদয় পদি ষ্গি।  ার মাথাটা এদস পিি আহমে 
মুসার বপদঠর উপর। 

আহমে মুসা ষ্িািঁ কদর ঘুদরই বরভিভার ষ্েদপ ধ্রি  ার মাথায়। বকন্তু ষ্স 
সমদয়ই ষ্িাকবটর দুই ষ্োিা পাদয়র আঘা  দুই হা ুবির ম  এদস পিি আহমে 
মুসার মাথায়। আহমে মুসা উদল্ট পদি ষ্গি। বকন্তু আহমে মুসা হাদ র বরভিভার 
িাদিবন। 

ষ্িাকবট দু’পা বেদয় আঘা  কদরই পা দু’বট মাবটদ  িুদি বেদয়  ার ওপর 
ভর কদর েক্ষ এযাক্রদিদটর ম  উদঠ োিঁবিদয়দি। ষ্কামর ষ্থদক িুবর খুদি বনদয়ই 
ষ্িাকবট িুিঁদি মারি আহমে মুসাদক িক্ষয কদর। 

আহমে মুসা গবিদয় একপাদ  সদর বগদয় আঘা টা আিাি করি। 
আঘা টা িযথচ হওয়ায় ষ্িাকবট পদকট ষ্থদক বপিংপিং িদির ম  একবট 

ষ্গািাকার িস্তু হাদ  বনদয় িুিঁদি মারার েন্য হা   ুিি। 
আহমে মুসা আর সময় নট করি না।  ার  েচবন ষ্েদপ িসি  ার 

বরভিভাদরর বরগাদর। 
সাইদিন্সার িাগাদিা বরভিভার ষ্থদক বনুঃ দব্দ একটা গুবি ষ্িবরদয় 

ষ্িাকবটর কপাি বেদয় ঢুদক মাথাটাদক এদিািঁি ওদিািঁি কদর বেি। 
আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি। েযাদকটটা বঠক কদর বিভিভারটা হাদ  

বনদয়ই এদগাদিা সামদনর বেদক। 
ঘরবটর ষ্েয়াদির ষ্ ষ প্রাদন্ত বগদয় ষ্েয়াদির আিাদি োিঁবিদয় পবশ্চম 

বেদক এবগদয় যাওয়া কবরদডাদরর বেদক উিঁবক বেি। ষ্েখি কবরদডাদর ষ্কউ নই। 
কবরদডাদরর েবক্ষণ পাদ  একটা েরো। েরোটা আধ্ািন্ধ। ঐ ঘর ষ্থদকই 
 ব্দগুদিা আসদি। 
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আহমে মুসা কবরদডাদর ষ্নদম ষ্গি। বনুঃ ব্দ পাদয় এদগাদিা েরোর 
বেদক। েরোর পাদ  োিঁিাি আহমে মুসা। ষ্কান বকিু ষ্েখা যাদে না।  দি সি 
কথা, সিার কথা পাদে, িুঝদ  পারদি ষ্স। বকিু একটা ঘটি, ষ্মদয়টা বেৎকার 
কদর ষ্কিঁদে উঠি। কান্নার  অিিায় িিদি, ‘আমাদক ষ্িদি োও ষ্ ামরা। আমার 
সিচনা  কদরা না। আবম ষ্ ামাদের কী ক্ষব  কদরবি? আমাদক ষ্িদি োও 
ষ্ ামরা।’ 

এখন বনুঃসদন্দহ হদিা ষ্য, এটা সাবিহা সাদনদমর গিা। 
সাবিহা সাদনম থামদ ই এেন ষ্িাক ষ্হা ষ্হা কদর ষ্হদস উঠি। িিি, 

‘অ  িাহাদুবর ষ্কাথায় ষ্গি?  ুবম না ষ্েনাদরদির ষ্মদয়? ষ্কাথায় ষ্েনাদরি, 
ডাক? আমাদের ষ্েন না। ষ্ ামার িাদপর ম  অদনক ষ্েনাদরি আমাদের পদকদট 
আদি। মেীরাও আমাদের সািাম কদর। আমাদের না হদি ওদের একবেনও েদি 
না। আমাদের ষ্কান ক্ষব  করবন িিদিা? নাইট ক্লাদি আমাদের সাদথ নােদ  ষ্ া 
আপবত্ত করবন। ষ্নদে-দগদয় ষ্ া আমাদের পাগি কদরি। যখন িিিাম, এই 
পাগিদক  ান্ত কর।  খন গাবি-গািাে শুরু করদি। অ  স ী-সাধ্বী হদি নাইট 
ক্লাি বগদয়ি ষ্কন? মানুদষর মদন আগুন োবিদয়ি ষ্কন? এটা ক্ষব  নয়? োমা 
খুদিবি। এিার  াবির পযান্ট ষ্কদট ষ্িি, খুদি পদি যাক।’ 

সম্ভি ুঃ বভ দর বকিু ঘটি। সাবিহা সাদনম বেৎকার কদর উঠি। 
আহমে মুসা ভািি, আর োিঁবিদয় থাকা যায় না। 
আমে মুসা  ার েযাদকদটর পদকদট একটা বরভিভার ষ্রদখ ডান হাদ  

একটা বরভিভার িাবগদয় ধ্দর এক িাদি েরোয় বগদয় োিঁিাি। বনদেচ  বেি 
সিাইদক মাথার উপর হা   ুি... 

আহমে মুসা কথা ষ্ ষ করদ  পারি না।  ার িাম বেদক বকিু েূদর এ 
বেদক বপঠ বেদয় োিঁিাদনা একেন ষ্িাক এবেদক ঘুদরই গুবি করি আহমে মুসাদক 
িক্ষয কদর। 

এমন ঘটনা আহমে মুসার েন্য অপ্র যাব   বিি না। 
আহমে মুসা বনদেদক এক পাদ  সবরদয় বনদয়ই ষ্িাকবটদক গুবি করি। 
ষ্িাকবট বি ীয় গুবি করার আদগই িুদক গুবি ষ্খদয় ভূবম যযা বনি। 
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ইব মদধ্য ঘদরর অন্য পািঁেেনই বরভিভার পদকট ষ্থদক আহমে মুসার 
িাম হা  বরভিভারসহ ষ্িবরদয় এদসবিি। আহমে মুসার ডান হা  গুবি করার 
সাদথ সাদথই  ার িাম হা ও সবক্রয় হদয় উদঠবিি। প্রথম গুবি করার পর ডান 
হা ও িাম হাদ র সাদথ যুক্ত হদিা। পািঁে েদনর মদধ্য োরেনই গুবি ষ্খদয় পদি 
ষ্গি। পঞ্চম ষ্িাকবট, মাদন বক্রবমনাি ষ্েহারার সুদি ধ্ারী ষ্িাকবট সাবিহা 
সাদনদমর ষ্পিদন োিঁবিদয় বনদেদক রক্ষা করার ষ্েটা করবিি। 

ষ্িাকবট  ার বরভািভাদরর নি সাবিহা সাদনদমর মাথায় ষ্ঠবকদয় োিী 
করি ষ্য, আহমে মুসা  ার হাদ র বরভিভার ষ্িদি না বেদি ষ্স সাবিহা 
সাদনমদক গুবি করদি। ষ্স আহমে মুসাদক বরভিভার ষ্িদি বেদয় হা   ুদি 
োিঁিািার বনদেচ  বেি। 

আহমে মুসা বরভিভার ষ্িদি বেদয় দুই হা  কান পযচন্ত উঠাি। 
ষ্িাকবট সাবিহা সাদনদমর আিাি ষ্থদক ষ্িবরদয় এদস ষ্হা ষ্হা কদর ষ্হদস 

উঠি। িিি, ‘ ুবম ষ্যই হও, ষ্ ামার হাদ র  াবরি কবর। ষ্ মার ম  এ  দ্রু  
বরভিভার োিাদনার ম  ষ্িাক েীিদন আবম ষ্েবখবন, ওদয়টানচ উপন্যাদস 
পদিবিই শুধ্ু।’ 

ষ্িাকবট মুহূদ চর েদন্যও সাবিহা সাদনদমর মাথা ষ্থদক বরভিভার 
সরায়বন। 

ষ্স আহমে মুসাদক বনদেচ  বেি হা  উপদর ষ্রদখ েরো ষ্থদক সদর 
পবশ্চদমর ষ্েয়াদির বেদক েদি ষ্যদ । 

আহমে মুসা বিনা িকয িযদয়  াই করি। 
ষ্িাকবট সাবিহা সাদনমদক েরোর বেদক হািঁটার বনদেচ  বেি। 
হািঁটদ  িাগি সাবিহা সাদনম। 
ষ্িাকবটও  ার বরভিভাদরর নি সাবিহা সাদনদমর মাথায় ষ্েদপ ধ্দর ষ্োখ 

দু’ষ্টা আহমে মুসার উপর বনিি ষ্রদখ সাবিহা সাদনদমর সাদথ হািঁটা শুরু কদরদি। 
আহমে মুসা িিি, ‘িৃথাই ষ্েটা করি। ষ্ ামার িািঁোর উপায় ষ্নই। 

একিার েরোর বেদক  াকাও।’ 
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ষ্িাকবট িািঁদে পদি ষ্গি। সব যই ষ্স সিংদগ সিংদগ ষ্োখ বিরাি েরোর 
বেদক। এটুকু সুদযাদগই আহমে মুসা োবেি। 

ষ্িাকবট ষ্োখ ষ্িরাদ ই আহমে মুসা মাথার ষ্পিদর েযাদকদটর ষ্গাপন 
এক পদকদট আটকাদনা বরভিভার ডান হাদ   ুদি বনদয়ই গুবি করি। 

আহমে মুসা গুবি কদরবিি ষ্িাকবটর বরভিভার ধ্রা হাদ । 
ষ্িাকবট অসম্ভি ক্ষীপ্র। ষ্স েরোর বেদক ষ্োদখর একটা পিক ষ্িদিই 

িুঝদ  ষ্পদরদি ষ্য  াদক িািঁদে ষ্িিা হদয়দি। 
সিংদগ সিংদগ ষ্স  ার বরভিভার ধ্রা হা  ও মুখ এক সাদথই আহমে 

মুসার বেদক ঘুবরদয়দি।  ার িদি  ার হা টা আদগর োয়গা ষ্থদক সদর এদসদি। 
আর  ার োয়গায় বগদয় ষ্সট হদয়দি  ার মাথা। 

হাদ র িেদি মাথায় গুবি ষ্খি ষ্িাকটা। 
ষ্েহটা  ার পাক ষ্খদয় পদি ষ্গি ষ্মদঝদ । 
ষ্মদয়টা িুদট এদস েবিদয় ধ্রি আহমে মুসাদক এিিং ডুকদর ষ্কিঁদে 

উঠি। 
আহমে মুসা সাবিহা সাদনদমর মাথায় হা  িুবিদয় িিি, ‘ ান্ত হও ষ্িান, 

আর ভয় ষ্নই।’ 
আহমে মুসা বনদেদক িাবিদয় বনদয় গাদয়র েযাদকটটা খুদি সাবিহা 

সাদনদমর বেদক িুিঁদি বেদয় িিি, ‘েযাদকটটা পদর নাও।’ 
সাবিহা সাদনদমর ষ্িাধ্ এ ক্ষদণ ষ্যন বিদর এি। বিি কর এক 

অস্ববস্তদ   ার মুখ কুিঁকদি ষ্গি।  ািা াবি ষ্স  ার প্রায় নগ্ন গাদয় েযাদকটটা 
পদর বনি। 

 ার গাদয়র ষ্গািাবপ সটচটা টুকদরা টুকদরা অিিায় ষ্মদঝদ  পদি বিি। 
আহমে মুসা িাম হাদ র বরভিভারটা পদকদট পুদর ডান হাদ র 

বরভিভার িাবগদয় ধ্দর ঘর ষ্থদক ষ্িরুিার েদন্য পা িাবিদয় িিি, ‘এদসা 
সাদনম।’ 

সাবিহা সাদনম আহমে মুসার ষ্পিদন ষ্পিদন েিদ  িাগি। 
আহমে মুসা ওপদর গ্রাউন্ড ষ্লাদর উদঠ এি। 
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বরদসপ ন কাউন্টাদরই ষ্পি বিপিু িপু ষ্িাকটাদক। আহমে মুসা 
এদগাদিা  ার বেদক। 

বিপিু িপু ষ্িাকবট আহমে মুসার হাদ  বরভিভার আর ষ্মদয়টাদক ষ্িঢপ 
েযাদকট পরা বিধ্বস্ত অিিায় ষ্েদখ ভী  সেস্ত েৃবটদ  উদঠ োিঁিাি। 

‘আপনাদের আন্ডারগ্রাউন্ডটা বক্রবমনািদের আড্ডাখানা,  াই না? 
বক্রবমনািদের সাদথ  াহদি বক্রবমনািদের ষ্যাগ আদি? এখানকার থানার ষ্িান 
নম্বর বেন।’ ধ্মদকর সুদর িিি আহমে মুসা। 

ষ্িাকবট পুবিদ র কথা শুদন আ চনাে কদর উঠি। িিি, ‘স্যার, বিশ্বাস 
করুন, আমরা প্রাদণর ভদয় ওদের কথা শুনদ  িাধ্য হই। আমরা বক্রবমনাি নই। 
আমরা িযিসায়ী।’ 

‘পুবিদ র ষ্টবিদিান নাম্বার বেন,  াদের কাদিই আপনার এ কথাগুদিা 
িিদিন।’ আহমে মুসা িিি। 

বিপিু িপু ষ্িাকবট আহমে মুসার সামদন এদস হা  ষ্োি কদর িিি, 
‘স্যার, পুবি দক ডাকদিন না েয়া কদর। আমাদের িযিসায় িন্ধ হদয় যাদি 
 াহদি।’ 

‘আন্ডারগ্রাউন্ড ষ্লাদর িয়-সা টা িা  পদি আদি। পুবি  না এদি 
ওগুদিার কী হদি?’ 

‘িয়-সা টা িা ?’ উচ্চারণ করি বিপিু িপু ষ্িাকবট।  ার দুই ষ্োখ 
িানািিা হদয় ষ্গদি। 

 ারপর ‘ও গড!’ িদি িদস পিি ষ্স। 
‘পুবিদ র নাম্বার বেদিন না? আবম থাকা অিিায় পুবি  এদি 

আপনাদেরই ভাদিা হদ া?’ িিি আহমে মুসা। 
 বিঘবি কদর উদঠ োিঁিাি বিপুি িপু ষ্িাকবট। িিি, ‘স্যার, বেবে 

ষ্টবিদিান।’ 
িদি ষ্স িুটি বরদসপ ন ষ্টবিদি। ইনদডক্স ষ্েদখ নাম্বার ষ্ির কদর 

বনদেই ডায়াি করি। িিি, ‘স্যার, বরিং হদে। ষ্টবিদিান বনন আপবন।’ 
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‘ ুবমই োনাও পুবি দক। আসদ  িি পুবি দক  ািা াবি।’ আহমে 
মুসা িিি। 

‘ধ্ন্যিাে স্যার। ষ্সই ভাদিা। আবম িিবি পুবি দক।’ িিি বিপিু িপু 
ষ্িাকবট। 

সা -আট বমনাদটর মদধ্যই পুবি  েদি এি। একেন পুবি  অবিসার 
পািঁে-িয় েন পুবি  বনদয় বরদসপ ন বিউদঞ্জ প্রদি  করি। 

‘বক বম. নাবের। কী ঘবটদয়দিন আপবন? ষ্কাথায় খুন? ষ্কাথায় িা ?’ 
িাউদঞ্জ োিঁবিদয় পুবিম অবিসারবট বিপিু িপু ষ্িাকবটদক িক্ষয কদর িিি। 

 বিঘবি িুদট এি নাবের নাদমর বিপিু িপু ষ্িাকবট পুবিদ র কদি। 
িিি, ‘স্যার আবম ঘটাইবন। ওরা সাক্ষী।’ আহমে মুসাদের ষ্েবখদয় িিি নাবের 
সাদমর বিপুি িপু ষ্িাকবট। 

আহমে মুসা ও সাবিহা সাদনম  খন িদস বরদসপ দনর সামদনর দু’বট 
ষ্সািায়। পুবি  অবিসার  াকাি  াদের বেদক। 

‘খুদনর সময় আপনারা বিদিন?’ বেদেস করি পুবি  অবিসার। 
‘বিিাম শুধ্ু  াই নয়, যাদের িা  পদি আদি,  াদের আবমই খুন 

কদরবি।’ িিি আহমে মুসা। 
‘আপবন?  াহদি পািানবন ষ্কন?’ 
‘পািাি ষ্কন? িা  আপনাদের হাদ   ুদি ষ্েিার েদন্য িদস আবি।’ 

আহমে মুসা িিি। 
পুবি  অবিসার একিার েৃবট  ুদি  াকাি আহমে মুসার বেদক। িিি, 

‘আপবন খুন কদরদিন? ষ্কন?’ 
আহমে মুসা  াকাি বিপিু িপু বম. নাবেদরর বেদক। িিি, ‘িিুন বম. 

নাবের, পুবি  অবিসারদক সি খুদি িিুন।’ 
বিপিু িপু পুবিম অবিসারদক িিি বকভাদি সা  আটেন ষ্িাক 

ক্রন্দনর  সাবিহা সাদনমদক ষ্হাদটদি বনদয় এি, বকভাদি অদস্ত্রর মুদখ  ারা িাধ্য 
করি ষ্িেদমদন্টর রুম  াদের ষ্িদি বেদ , বকভাদি আহমে মুসা অস্ত্রধ্ারীদের 
ষ্িাক পবরেয় বেদয় ষ্িেদমদন্ট েদি ষ্গি। ষ্ দষ ষ্স িিি, ‘এই মাি ষ্িেদমন্ট 
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রুম ষ্থদক এদস ইবন আমাদক িিদিন, ঐ সা -আটেন অস্ত্রধ্ারী বনহ  হদয়দি, 
পুবিদ  খির োও। আবম পুবি দক খির বেদয়বি স্যার। ওদের সা -আটেন 
বনহ  হওয়ার কথা শুদনবি, এখনও ষ্েবখবন। আমরা পুবিদ র েন্য অদপক্ষা 
করবি।’ 

পুবি  অবিসার ঘুরি আহমে মুসার বেদক। িিি, ‘েিুন আমাদের 
সাদথ। িা গুদিা আদগ ষ্েখি।’ 

‘আমরা এখাদন িদস আবি। বম. নাবেরদক বনদয় আপনারা ষ্েদখ আসুন।’ 
আহমে মুসা িিি ঠান্ডা কদণ্ঠ। 

পুবি  অবিসার ই স্ত  করবিি। 
আহমে মুসা হাসি। িিি, ‘পািাদনার ইো থাকদি আদগই পািা াম। 

এখদনা পািাদ  পাবর। আপনারা কদয়কেন আমাদের আটকাদ  পারদিন না।’ 
পুবি  অবিসার মুহূ চ কয় আহমে মুসার বেদক  াবকদয় ষ্থদক িিি, 

‘বঠক আদি, আপনারা িসুন। আমরা আসবি। বনয়ম অনুসাদর একেন পুবি  
এখাদন থাকদি।’ 

‘বনয়ম ষ্ া আপনাদের পািন করদ ই হদি।’ িদি হাসি আহমে মুসা। 
একেন িািা পুবি  অবিসার অন্য পুবি  সেস্য ও বম. নাবেরদক বনদয় 

ষ্িেদমদন্ট ষ্নদম ষ্গি। বিদর এি বমবনট েদ ক পর। 
পুবি  অবিসার এদি আহমে মুসা িিি, ‘বভকবটম এই ষ্মদয়র 

েিানিন্দী বনদয় বনন। আমরা েদি যাদিা।’ 
‘বকন্তু আপনাদের ষ্য থানায় ষ্যদ  হদি।’ পুবি  অবিসার িিি। 
‘থানায় যািার েরকার ষ্নই। আপবন ষ্মদয়টার েিানিন্দী ষ্নদিন। 

আপনারা মামিা োদয়র করদিন। আপনারা ডাকদি ষ্মদয়বট সাক্ষয ষ্েিার েদন্য 
আসদ  পাদর।’ আহমে মুসা িিি। 

‘বকন্তু বনয়ম হদিা...।’ কথা িিদ  শুরু কদরবিি পুবি  অবিসার। 
আহমে মুসা পুবি  অবিসারদক থাবমদয় বেদয় িিি, ‘এটাও বনয়ম।’ 

পুবি  অবিসাদরর মুদখ অসদন্তাষ িদুট উঠি। 
িিি, ‘আমরা ষ্য বনয়দমর কথা িিি, ষ্সটাই মানদ  হদি।’ 
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আহমে মুসা সাবিহা সাদনদমর বেদক  াবকদয় িিি, ‘ষ্ ামার আইবড 
কাডচ োও।’ 

সাবিহা সাদনম  ার আইবড কাডচ ষ্ির কদর আহমে মুসার হাদ  বেি। 
আহমে মুসাও বনদের আইবড কাডচ ষ্ির কদর দু’বট আইবড কাডচ পুবি  

অবিসাদরর সামদন  ুদি ধ্দর িিি, ‘আপবন বঠকানা ও ষ্টবিদিান নাম্বার বিদখ 
বনন। েরকার হদি বগদয় আমাদের এযাদরট কদর বনদয় আসদিন। এখন আমাদের 
হাদ  সময় ষ্নই; আমরা েিিাম।’ 

পুবি  অবিসার দু’বট আইবড কাদডচর বেদক নের িুবিদয়ই েমদক উঠি। 
সিংদগ সিংদগ উদঠ োিঁবিদয় আহমে মুসাদক স্যািুট করি। িিি, ‘স্যার, মাি 
করুন। আপনাদের পবরেয় োনদি এসি কথা িি াম না। স্যার, আবম মযাডাদমর 
েিানিন্দী বিদখ বনবে, একট ুসময় বেন স্যার।’  

সাবিহা সাদনদমর আইবড কাদডচ  ার পবরেয় ষ্েয়া বিি ‘আিংদগারা 
বমবিটাবর টাি কদিদের ষ্রইবন, ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের ষ্মদয়।’ আর আহমে 
মুসার আইবড কাদডচ পবরেয় ষ্িখা বিি, ‘বভবভআইবপ বসবকউবরবট পারদসাদনি।’ 
 ার কাদডচ ইনস্ট্রাক ন বিি, কাডচ ষ্হাডার সি োয়গায় আযাকদসস পাদিন এিিং 
ষ্য সহদযাবগ া ব বন োইদিন,  া  াদক বেদ  হদি।’ কাদডচ  ুরদস্কর পুবি  প্রধ্ান 
নাবেম এরদকন এিিং  ুরদস্কর অভযন্তরীণ বসবকউবরবট প্রধ্ান ষ্েনাদরি ষ্মাস্তিা 
কামাদির েস্তখ  বিি। 

‘বঠক আদি, ওর েিানিন্দী বিদখ বনন। আবমও আমার ষ্িাট্ট একটা মন্তিয 
বিদখ ষ্েি।’ িিি আহমে মুসা পুবি  অবিসাদরর কথার েিাদি। 

‘ধ্ন্যিাে স্যার!’ িদি পুবি  অবিসার বনদেই বিখদ  িদস ষ্গি। 
 
 
 
ড্রইিং রুদমর েরো খুদি ষ্যদ ই আহমে মুসা ষ্েখদ  ষ্পি সাবিহা 

সাদনমদক। সাবিহা সাদনমই প্রথম সািাম বেি আহমে মুসাদক। 
সািাদমর েিাি বেদয় আহমে মুসা ষ্ভ দর বেি আহমে মুসাদক। 
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সািাদমর েিাি বেদয় আহমে ষ্ভ দর প্রদি  করি। 
সাবিহা সাদনম ষ্সািা ষ্েবখদয় িিি, ‘িসুন স্যার। আব্বা হঠাৎ 

ষ্টবিদিান ষ্পদয় ষ্হড ষ্কায়াটচাদর ষ্গদিন। এখবন এদস যাদিন। আমাদক এযাদটন্ড 
করদ  িদিদিন আপনাদক।’ 

‘ধ্ন্যিাে।’ িিি আহমে মুসা। 
সাবিহা সাদনম আহমে মুসার সামদন এক ষ্সািায় িসি। 
সাবিহা সাদনদমর ষ্পাষাক ষ্েদখ বিবি  হদিা আহমে মুসা। িিুহা া 

কাবমে পদরদি। একটা ওিনা মাথার উপর বেদয় গিা ষ্পিঁবেদয় গাদয়র উপর ষ্নদম 
এদসদি। পরদন বঢিা সািওয়ার। মুদখ িাহুিয ষ্মকআপ ষ্নই। ষ্যটুকু আদি ষ্সটা 
খুিই স্বাভাবিক। মুদখ গাম্ভীযচ। 

গ কাদির ষ্েদয়  ার আেদকর এই রূপ ক  বভন্ন। গ কাি পরদন বিি 
টাইট পযান্ট। ষ্িা াম ষ্খািা সাটচ। ষ্োদখ-মুদখ উপদে পিা েপি া। 

িদসই সাবিহা সাদনম িিি, ‘স্যার, আব্বা আপনার ভক্ত হদয় ষ্গদিন। 
গ কাি ষ্থদক ক িার ষ্য আপনার কথা ব বন িদিদিন! য িার িদিদিন, 
  িারই আব্বার কণ্ঠদক কান্নায় ভাবর ষ্েদখবি। আব্বাদক এমন ষ্ভদঙ পিা 
অিিায় কখনও ষ্েবখবন। োদনন, আে ষ্ভাদর আবম আব্বাদক কুরআন  রীি 
পিদ  ষ্েদখবি। আব্বা ষ্য কুরআন পিদ  োদনন, ষ্সটাই আবম োন াম না।’ 

‘সাবিহা সাদনম, এটা আমার প্রব  ভবক্তর প্রকা  নয়। আপনার প্রব   ার 
সীমাহীন ভাদিািাসা এটা। আপবন  ার একমাি সন্তান। আপনার বিপদে পিা 
 ার সমগ্র সত্তাদকই নািা বেদয়দি। কুরআন ষ্য ব বন পদিদিন, ষ্সটা আপনার 
বিপে মুবক্তর েদন্য আল্লাহর প্রব  কৃ ে া ষ্থদক।’ আহমে মুসা িিি। 

‘বকন্তু ব বন আপনাদক এযাদঞ্জি, মাদন আল্লাহর ষ্িদর  া িদি অবভবহ  
কদরদিন এিিং িদিদিন, ‘আবম দসবনক বহদসদি ঝুিঁবক বনদ  অভযস্ত। বকন্তু েনাি 
আিু আহমে ষ্য পবরবিব দ  ষ্য ষ্কৌ দির আেয় বনদয়দিন এিিং ষ্য ঝুিঁবক 
বনদয়দিন,  া আবম পার াম না।’’ 
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আহমে মুসা হাসি। িিি, ‘এমন ব বন িিদ ই পাদরন। আপনার মুক্ত 
হওয়া  াদক সীমাহীন আনন্দ বেদয়দি। আর ষ্িব  আনবন্দ  হদি মানুষ কথা ষ্িব  
িদিন এিিং বিদ ষণও ষ্িব  িযিহার কদরন।’ 

‘আপবনও ষ্িব  িিদিন স্যার, যাদ  ষ্কান প্র িংসা আপনার উপর 
আদরাপ না হয়।’ িিি সাবিহা সাদনম। 

গম্ভীর হদিা আহমে মুসা। িিি, ‘প্র িংসা এভাদি অপাদি আদরাপ করা 
হদি ষ্কন? আবম ষ্য ষ্কৌ ি, িুবি, সাহস ও  বক্ত ষ্েবখদয়বি,  ার ষ্কানটা আবম 
সৃবট কদরবি িা ষ্কানটার আবম মাবিক? একটারও নয়। আবম যা ষ্পদয়বি,  াদ  
আবমও বিবি  হদয়বি, কৃ ে হদয়বি আল্লাহর প্রব  ষ্য, ব বন এই  বক্ত, সাহস, 
ষ্কৌ ি আয় িুবি আমাদক বেদয়দিন।’ 

আহমে মুসার কথা ষ্ ষ হদিও সাবিহা সাদনম বকিু িিি না। গাম্ভীদযচর 
একটা িাপ নামি সাবিহা সাদনদমর ষ্োদখ-মুদখ। ষ্সই সাদথ মাথাটা  ার বনেু 
হদিা। 

মুহু চ কয় পর ষ্স মাথা  ুিদিা। িিি আদস্ত আদস্ত, ‘স্যার, গ কাি ষ্েদন 
আবম িদিবিিাম, আবম আপনার কথা িুঝিাম  দি মানদ  পারিাম না। ষ্মদন 
ষ্নয়ার েদন্য আমাদক আরও ভািদ  হদি। গ কাি ঐ ঘটনার সময় আমার মদন 
ষ্সই ভািনা এদসবিি। আবম গ কাি সারারা  এ বনদয় ষ্ভদিবি স্যার, ওরা আমার 
উপর ষ্য আক্রমণ কদরবিি,  াদ  ওরা ষ্োষী। বকন্তু ওদের ষ্েদয় আবম ষ্িব  
অপরাধ্ী। আবম গ  কদয়কবেন এস্কান্দারুন সী বিদে এিিং এস্কান্দারুদনর নাইট 
ক্লাদি ষ্য ষ্পাষাক পদর ষ্যভাদি ওদের সাদথ মাদন সিার সাদথ ষ্নদেবি, ষ্সটা 
 াদেরদক আমার প্রব  প্রিুব্ধ করা ও আমেণ োনাদনার মদ াই।  ারা যখন প্রিুব্ধ 
হদয় আমেদণ সািা বেদয় এবগদয় এদসদি নগ্ন োিী বনদয়  খন  াদেরদক আবম 
অপমান কদরবি। ষ্স অপমাদনর ষ্ াধ্  াদের ষ্নিারই কথা।  ার ষ্েদয় ষ্িব  বকিু 
ষ্ া কদরবন। আমার অপরাধ্ই  াদের অপরাধ্ী িাবনদয়দি। আবম...’ 

কথা ষ্ ষ করদ  পারদিা না সাবিহা সাদনম। কান্নায় আটদক ষ্গদি  ার 
কথা। দু’হাদ  মুখ ঢাকি ষ্স। 

‘ধ্ন্যিাে সাবিহা সাদনম, ষ্ ামার উপিবব্ধর েদন্য।’ আহমে মুসা িিি। 
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‘উপিবব্ধ এি অদনক ষ্েবরদ । অদনক পাপ কদরবি আবম। আল্লাহর কাদি 
ষ্ া আবম োিঁিাদ  পারদিা না। কী িিি আল্লাহদক আবম! আে িেদর আবম ষ্েটা 
কদরও নামাদয োিঁিাদ  পাবরবন।’ িিি আদিগরুি কদণ্ঠ সাবিহা সাদনম। 

হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘ ুবম কুরআন  রীি পিা োন না?’ 
‘না, োবন না স্যার। ষ্িাট ষ্িিায় োোর কাদি বকিু সূরা ও ষ্োয়া 

ব দখবিিাম। ব বন নামাযও ব বখদয়বিদিন। এটুকুই আমার সম্বি।’ 
‘কুরআন পিবন ষ্স েদন্যই হ া  হে এিিং আল্লাহর কাদি োিঁিাদি 

বকভাদি ষ্সটা ভািি। ভািনার বকিু ষ্নই সাদনম। আল্লাহ রহমান, রহীম। ব বন 
গিুর। ব বন  ািঁর িান্দাহদের মাি করার েদন্য সিচক্ষণ দ বর আদিন। য ই গুনাহ 
বনদয় িান্দার  ািঁর ক্ষমার েদন্য প্রাথচনা করুক, ব বন মাি কদরন। কুরআন  রীদি 
ব বন িদিদিন, ‘িি (দহ রসূি), ষ্হ আমার িান্দারা, যারা বনদেদের উপর েুিুম 
কদরি (অন্যায়, অবিোর, অনাোর, গুনাদহর মাধ্যদম), আল্লাহর ক্ষমা সম্পদকচ 
বনরা  হদয়া না। বনশ্চয় আল্লাহ সি অপরাধ্ মাি কদর ষ্েদিন। আল্লাহ পরম 
ক্ষমা ীি ও েয়ািু। ষ্ ামরা আল্লাহর বেদক বিদর এস এিিং  ািঁর কাদি আত্মসমপচণ 
কর ষ্সই  াবস্ত আসার আদগ যখন ব বন আর ক্ষমা করদিন না।’ িিি আহমে 
মুসা। 

একটু নদি েদি ষ্সাো হদয় িদস পবরপূণচ েৃবটদ   াকাি সাবিহা সাদনম 
আহমে মুসার বেদক।  ার দু’ষ্োখ অশ্রুবসক্ত, বকন্তু  াদ  আ ার ঔজ্জ্বিয। িিি, 
‘আমার েদন্য ষ্ া ষ্সই  াবস্তর সময় আদসবন, যখন আর ব বন ক্ষমা করদিন না?’ 

‘অিশ্যই না। গ কাি ষ্ া ব বন ষ্ ামাদক িািঁবেদয় বেদয়দিন। এটা ষ্ া 
ষ্ ামার প্রব  আল্লাহর েয়া ও করুণা।’ আহমে মুসা িিি। 

সাবিহা সাদনদমর ষ্োখ দু’বট আরও উজ্জ্বি হদয় উঠি। 
‘আল্লাহর হাোর শুকবরয়া...’ 
কথা ষ্ ষ করদ  পারি না সাবিহা সাদনম। আদিদগ  ার কণ্ঠ রুি হদয় 

ষ্গি। অশ্রুবসক্ত ষ্োখ  ার অশুদ  আিার ভদর ষ্গি। 
ড্রইিংরুদম প্রদি  করি এক পবরোবরকা। িিি সাবিহা সাদনমদক, ‘ষ্িাট 

মযাডাম, সাদহি এদসদিন। আসদিন ব বন।’ 
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েদি ষ্গি পবরোবরকা। সাবিহা সাদনম  ািা াবি ষ্োখ মুিি। 
ঘদর ঢুকি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 
ষ্েনাদরদির ষ্পাষাক  ার পরদন। আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি  ার সাদথ 

হ্ান্ডদ ক করার েদন্য। বকন্তু ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে হ্ান্ডদ ক নয়, েবিদয় 
ধ্রি আহমে মুসাদক। িিি, ‘আপবন আত্মীদয়র ষ্েদয় িি আত্মীয় আমার। 
আপনাদক স্বাগ ।’ 

ষ্সািায় িসদ  িসদ  ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি, ‘দুুঃবখ  আবম, বম. 
আিু আহমে। আবম সময় বেদয়ও থাকদ  পাবরবন। অবিদস েরুবর কাে 
পদিবিি।’ 

িদিই  াকাি ষ্মদয় সাবিহা সাদনদমর বেদক। িিি, ‘ধ্ন্যিাে মা,  ুবম 
ষ্মহমানদক এযাদটন্ড কদরি। ো-টা বেদয়ি ষ্মহমানদক?’ 

‘জ্বী, আবম বনদষধ্ কদরবি। আবম আপনার অদপক্ষা করবি।’ আহমে মুসা 
িিি। 

উদঠ োিঁিাি সাবিহা সাদনম। িিি, ‘িািা ষ্ ামরা কথা িি। আবম 
ওবেদক ষ্েখবি।’ ড্রইিং ষ্থদক ষ্িবরদয় ষ্গি সাবিহা সাদনম। 

‘ধ্ন্যিাে স্যার। আমাদক সময় ষ্েিার েদন্য।’ িিি আহমে মুসা। 
‘বম. আিু আহমে এই ষ্সৌেদন্যর েরকার ষ্নই। িদিবি, আপবন আমার 

আত্মীয় হদয় ষ্গদিন। আপবন আমার পবরিাদরর একেন।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন 
ষ্মসুে িিি। 

‘ধ্ন্যিাে আপনার এই শুদভোর েদন্য।’ িিি আহমে মুসা। 
‘বনশ্চয় আপনার বকিু কথা আদি। িিুন বম. আিু আহমে।’ ষ্েনাদরি 

ষ্মবডন ষ্মসুে িিি। 
সিংদগ সিংদগই আহমে মুসা বকিু িিি না। ভািি, সরাসবর কথাটা 

পািদি, না ষ্কৌ দির আেয় বনদয় সিবকিু োনার ষ্েটা করদি। আহমে মুসার মন 
িিি, ষ্েনাদরদির মন ষ্য অিিায় আদি,  াদ  সরাসবর কথায় আসা যায়। 
সদ যর একটা  বক্ত আদি। 



বিপদে আনাদ াবিয়া  43 

 

এসি ষ্ভদি আহমে মুসা িিি, ‘স্যার, বকিু োনার আদগ আমার সম্পদকচ 
িিদ  োই। আবম পুবিদ র ষ্িাক নই, আবম ষ্সনািাবহনীর ষ্িাক নই, ষ্কান 
ষ্গাদয়ন্দা বিভাদগর ষ্িাকও নই। আবম  দখর ষ্গাদয়ন্দাও নই। আবম একেন 
স্বাধ্ীন মানুষ।  দি বনে ইোয় অথিা ষ্কান আহিাদন সািা বেদয় কাউদক িা ষ্কান 
ষ্ে দক সাহাযয করদ  আবম ভাদিািাবস। এ রকম একটা কাে বনদয় আমার 
এখাদন আসা।’ 

‘স য ও সুন্দর পবরেদয়র েদন্য আপনাদক ধ্ন্যিাে। িিুন কী কাদে 
এদসদিন? আবম কী সাহাযয করদ  পাবর?’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘আপনার সম্পদকচ বকিু কথা োনদ  োই।’ িিি আহমে মুসা। 
‘িিুন কী কথা?’ বেোসা ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের। 
‘এক বিদ ষ পবরবিব র মদধ্য  ুরদস্কর  ত্রু একটা সোসী সিংগঠদনর 

রযাদপ পদিদিন আপবন।’ ধ্ীর,  ান্ত,  ক্ত কদণ্ঠ িিি আহমে মুসা। 
কথাটা শুদন েমদক উঠি না ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। ধ্ীদর ধ্ীদর ষ্োখ 

 ুদি একিার  াকাি আহমে মুসার বেদক। ষ্েখি  ার মুখভাদি ষ্ মন ষ্কান 
পবরি চন ষ্নই। আিার মুখ বনেু করি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

ষ্ি  সময় বনি ষ্স কথা িিদ । একসময় মুখ  ুদি ষ্স িিি, ‘আমার 
উত্তর ‘না’ হদি আপনার কাে বক হদি, আর ‘হ্ািঁ’ হদি আপবন কী করদিন?’ 

‘উত্তর ‘না’ হদি আমাদক আরও অনুসন্ধান করদ  হদি। আর ‘হ্ািঁ’ হদি 
আবম পরি চী কাদে হা  ষ্েিার ষ্েটা করদিা।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আমার কথা োনার আদগ আপবন বক িিদিন, আপবন ক টা োনদ  
ষ্পদরদিন?’ বেোসা ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের। 

‘বম. ষ্েনাদরি স্যার, বমদসস অযাদনাস আব্দুল্লাহ গাদেদনর ডাদয়বর ষ্থদক 
আবম সিবকিুই োনদ  ষ্পদরবি। ডাদয়বরদ  আপনার নাম বিি না। ষ্স নামও 
ষ্যাগাি হদয়দি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ াহদি ষ্ া আপনার সিবকিুই োনা হদয় ষ্গদি। আর কী োনদ  োন?’ 
িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 
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‘স্যার, ষ্েদ র  ত্রুদের বিরুদি আপনার সাহাযয োই।’ আহমে মুসা 
িিি। 

‘ষ্সটা কী?’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি। 
‘উবি বেিধ্ারী, যারা বমদসস অযাদনাস আব্দুল্লাহ গাদেনদক  াদের পদক্ষ 

কাে করদ  িাধ্য কদরবিি, যারা আপনাদক রযাদপ ষ্িদিবিি, যারা এখন মাউন্ট 
আরারা  অঞ্চদি, িিদ  ষ্গদি ষ্গাটা পূিচ আনাদ াবিয়া েুদি এক ষ্েণীর 
ষ্িাকদক উদেে কদর, অিানীয় এক ষ্েণীর ষ্িাকদক িসাদে,  ারা কারা? এটাই 
আমার প্রথম োনার বিষয়।’ আহমে মুসা িিি। 

ভািবিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে।  ার কপাদি কদয়কটা ভািঁদের সৃবট 
হদয়দি। একটা েীঘচশ্বাস ষ্িবরদয় এি মুখ বেদয়। িিি, ‘মানবিক দুিচি ার 
কারদণই আবম ওদের রযাদপ পবি। আবম বমদসস আযাদনাস আব্দুল্লাহর অসহায়ে 
ষ্েদখ সি িুদঝবিিাম। আবম  াদকও িািঁোদ  পাবরবন, আবমও িািঁেদ  পাবরবন। 
োকুরীদক আবম ভয় কবর না,  াবস্তদকও নয়। বকন্তু ভয় কদরবি আমার পবরিাদরর 
বিপযচয়দক। আবম ওদের বিরুদি ষ্কান এযাক দন ষ্যদ  পাবরবন এ কারদণই। ওরা 
আমাদক ওদের সািচক্ষবণক নেরোবরদ  ষ্রদখদি। আমার অবিদস, আমার োর 
পাদ ও অদনক োিাি সৃবট কদরদি। আবম ভয় করবি, আপবন এখাদন এদসদিন, 
এটাও ওদের নেদর পিদি।’ থামি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

ভ্রু কুেদক ষ্গি আহমে মুসার। িিি, ‘আবম এখাদন এটাও বক ওদের 
নেরোবরদ  পিদি? এ টাই ষ্ক্লােভাদি ওরা ওয়াে করদি আপনাদক?’ 

‘শুধ্ু আমাদক নয়, যাদেরদক ওরা িযিহার কদর প্রদ যকদকই ওয়াদে 
রাদখ। অব  সম্প্রব  আমার প্রব  ওয়াে  াদের ষ্িদিদি। আবম  াদের অদনক বকিু 
োবন িদিই হয়দ া অথিা ওরা িি বকিু করদ  যাদে। ষ্স কারদণই  াদের এই 
িািব  স কচ া।’ 

একটু থামি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। বটপদয় রাখা গ্লাদসর পাবন ষ্থদক 
এক ষ্ঢাক পাবন বগদি িিি, ‘আপনাদক বক ওরা ষ্েদন?’ 
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‘ষ্েনাই স্বাভাবিক। অদনক কয়টা এনকাউন্টার ওদের সাদথ আমার 
হদয়দি।  দি ক টুকু োদন, সিাই ষ্েদন বকনা,  া আবম োবন না।’ আহমে মুসা 
িিি। 

‘ াহদি আপনার পবরেয় ওদের সিার কাদি আদি অিশ্যই। এটাই 
ওদের বনয়ম।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘ াহদি আবম এখাদন এদসবি  া ওদের নেদর পদিদি িিদিন?’ 
বেোসা আহমে মুসার। 

‘আমার  াই মদন হয়।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি। 
‘বঠক আদি। এদ াটা আবম ভাবিবন। সািধ্ান হদ  হদি। এিার বেে 

িিুন আবম যা োনদ  ষ্েদয়বি।’ িিি আহমে মুসা। 
মুহূদ চর েন্য ষ্োখ িুেি ষ্েনাদরি ষ্মসুে। 
 ারপর ষ্সাো হদয় ষ্সািায় িসি। িিি, ‘ওরা ওদের পবরেয় সম্পদকচ 

ষ্কান সময়ই বকিু িদিবন।  দি আব্দুল্লাহ গাদেদনর কাি ষ্থদক আবম ষ্েদনবি, 
এখন ওরা দুই সিংগঠন এক সাদথ কাে করদি। একটা হদিা ‘ষ্সাহা’, মাদন Son 
of Holy Ararat (SOHA), আর একটা ‘Lover of Holy Ararat’, 
সিংদক্ষদপ, ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’ িদি এরা বনদেদের পবরেয় ষ্েয়। এদের মদধ্য 
‘ষ্সাহা’ সিংগঠনবট ষ্কান একটা রােবনব ক িদক্ষয কাে করদি। আর ‘ষ্হাবি 
আরারা ’ িা ‘আকচ’ গ্রুপটা বক্রবমনাি সিংগঠন। শুদনবি নুহ (আুঃ)- এর ষ্নৌকার 
গু ধ্ন উিাদরর েদন্য এরা কাে করদি। এই দুই সিংগঠন ষ্কন একবি  হদিা, 
এটা অোনা রহস্য। ‘ষ্সাহা’ কী রােবনব ক িক্ষয অেচদনর েদন্য কাে করদি, 
এটাও আমার কাদি েট নয়।’ 

‘পূিচ আনাদ াবিয়ার কদয়কবট প্রদেদ  বিদ ষ কদর মাউন্ট আরারা  
অঞ্চদি মােক িযিসার িািঁে ষ্পদ  ওরা   -   সৎ ও ষ্ে দপ্রবমক মানুষদক 
ষ্েদি পুদরদি, িহু পবরিারদক  ারা বিরান কদরদি এিিং ন ুন িসব  বনদয় আসদি 
 ারা এই অঞ্চদি। এ সম্পদকচ, এর উদদ্দশ্য সম্পদকচ আপবন কী োদনন?’ বেদেস 
করি আহমে মুসা। 
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‘এ সম্পদকচ আবম বকিুই োবন না। ভযান অঞ্চদি আবম ষ্ি  বকিু বেন যাই 
বন।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘ওদের সাদথ সিচদ ষ ষ্যাগাদযাগ আপনার কদি হদয়দি?’ বেদেস করি 
আহমে মুসা। 

সিংদগ সিংদগ েিাি বেি না ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। ন ুন একটা 
ভািনার ষ্রখা  ার ষ্োদখ-মুদখ। িিি একটু সময় বনদয়, ‘সা  বেন আদগ ওরা 
এদসবিি।’ 

‘ষ্কাথায় এদসবিি? িাসায় না অবিদস?’ িিি আহমে মুসা। 
‘ওরা অবিদস যায় না। িাসায় এদসবিি।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে 

িিি। 
‘এই সময় ষ্ া ওদের ক্রাইবসস ঐ অঞ্চদি। ষ্স সি ষ্কান বিষয় বনদয় বক 

 ারা এদসবিি?’ আহমে মুসার বেোসা। 
‘ওরা এদসবিি একটা গুরুেপূণচ োিী বনদয়।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে 

িিি। 
‘কী ষ্সটা?’ িিি আহমে মুসা। 
‘ ারা ইেবের, আবগ্র, ভযান, কারস প্রভবৃ  প্রদেদ  ষ্মা াদয়ন করা ষ্সনা 

অবিসারদের একটা  াবিকা বনদয় এদসবিি। এই মুহূদ চ ওদের রন্সিার ষ্েদয়বিি 
এই প্রদে গুদিাএ িাইদর ষ্কাথাও। ষ্সই সাদথ  ারা এদসবিি ষ্সনা অবিসারদের 
আদরকবট  াবিকা।  াদের োিী বিি ওদের রান্সিার করার পর ঐ  ূন্য িানগুদিা 
 াদের মদনানী  ষ্সনা অবিসারদের িারা পূরণ করদ ।’ ভ্রূ কুেদক ষ্গি আহমে 
মুসার। 

‘ষ্কন  ারা ষ্েদয়দি এটা? বকিু িদিদি  ারা?’ 
‘না িদিবন।’ েিাি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের। 
‘িেবি এিিং ন ুন বনদয়াগগুদিা বক হদয় ষ্গদি?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘না, আবম সি রান্সিাদর রােী হইবন।  াদের প্রেন্ড োপ ও ভয় ষ্েখাদনা 

সদেও আবম ইেবের প্রদে  সি এিিং আবগ্র ও কারস প্রদেদ র দু’একটা 
রান্সিাদর রােী হদয়বি।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি। 
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‘ াহদি ওদের ষ্েয়া  াবিকা অনুসাদর ইেবের প্রদেদ র সি রান্সিার 
হদয় ষ্গদি?’ িিি আহমে মুসা। 

‘না,  ারা ষ্কান টাইম বিবমট ষ্েয়বন। বকন্তু ‘অবিিদম্ব’ করদ  হদি এই 
োিী বিি।’ 

আহমে মুসার কপাদির ভািঁে আরও গভীর হদিা। ভািবিি আহমে মুসা। 
 াদের এই রান্সিার োওয়া এিিং  াদের পিন্দম  ষ্িাক িসাদনার অথচ হদিা 
ষ্সনা বিদরাবধ্ া পবরহার করা অথিা ষ্সনা সহায় া িাভ করা। বকন্তু ষ্কন?  ারা 
পুবিদ র ষ্ক্ষদি এমন ধ্রদনর বকিু কদরবন  া বনবশ্চ । বকন্তু ষ্কন কদরবন? হঠাৎ 
আহমে মুসার অিদে ন মদনর ষ্কান অ ি ষ্থদক একটা প্রিি বেোসা ষ্ভদন 
এদিা।  াহদি বক িি ধ্রদনর এমন বকিু করদ  োদে যাদ  ষ্সনা সহদযাবগ া 
অপবরহাযচ? ষ্সটা বিদরাহ ধ্রদনর ষ্কান বকিু ষ্যখাদন পুবিদ র ষ্ মন বকিু ভূবমকা 
পািদনর ষ্নই? বেন্তার মদধ্য ডুদি বগদয়বিি আহমে মুসা। 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি, ‘কী ভািদিন বম. আিু আহমে?’ 
‘ভািবি, ওরা অপিদন্দর ষ্সনা অবিসারদের রান্সিার ও পিদন্দর ষ্সনা 

অবিসারদের ষ্সখাদন এদন কী করদ  োয়, কী  াদের টাদগচট, এটাই ভািবিিাম।’ 
িিি আহমে মুসা। 

‘এিাকায় বকিু কাে  ারা িাবগদয় বনদ  োয়, এটাই আবম মদন 
কদরবিিাম।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘ষ্সটাই ভািা ষ্য  যবে রান্সিার ও বরদেসদমদন্টর ঘটনা এক, দুই িা 
বকিু োয়গায় হদ া বিবেন্নভাদি। বকন্তু  া হয়বন।  ারা ষ্েদ র একটা অঞ্চদির 
োর-পািঁেবট প্রদে  ষ্থদক সবরদয় ষ্ে প্রবমক ষ্সনা অবিসারদের একখাদন আনদ  
োয়,  াদের আোিহদের এিাকায়। এ ধ্রদনর আদয়ােন বকিু কাে িাবগদয় 
ষ্নয়ার েদন্য হদ  পাদর না। আমার ধ্ারণা, এর সাদথ রােবনব ক িা ভূখন্ডগ  
স্বাথচ েবি  থাকদ  পাদর।’ আহমে মুসা িিি। 

েমদক উঠি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 
 ার ষ্োদখর েৃবটও েঞ্চি হদয় উদঠদি। িিি, ‘বম. আিু আহমে, আপবন 

সািংঘাব ক বিষদয়র বেদক ইিংবগ  কদরদিন।  ারা ষ্য োিী কদরদি, একটা প্রদেদ  
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 ারা ষ্স োিী আোয় কদর বনদয়দি।  ার িক্ষয ষ্য, আপবন যা িদিদিন, ঐ ধ্রদনর 
বকিু হদ  পাদর  া আবম ভািদ ও পাবরবন। আপবন বঠকই িদিদিন। বকন্তু ষ্সটা 
কী?  ারা ষ্ া ষ্কান রােবনব ক েি নয়। ষ্কান রােবনব ক েদির সাদথ  াদের 
সম্পকচ আদি িদিও োবন না। আর ভূখন্ডগ  িক্ষয অেচদনর িযপারটাদ া আরও 
িি।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের কদণ্ঠ বেন্তার সুর। মুদখ  ার উদিদগর বেি। 

‘বকন্তু এমন হদ  পাদর আমরা হয়দ া যা বেন্তা করদ  পারবি না, এমন 
বকিু ষ্ া থাকদ  পদর, ঘটদ ও পাদর। মােক িযিসাদয়র িািঁদে ষ্িদি যাদের 
ষ্েদি পাঠাদনা হদে, যাদের উদেে করা হদে এিিং যাদের ষ্সখাদন িসাদনা হদে, 
ষ্েখা যাদে  ারা দুই ষ্েণীর মানুষ। ‘ষ্সাহা’ ও ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’ সিংগঠনগুদিার 
ষ্িাকেন এিিং যাদের মাউন্ট আরারা  অঞ্চদি িসাদনা হদে,  ারা ষ্েখা যাদে 
আদমচনীয় অবরবেন।  ারপর  ারা মাউন্ট আরারাদ র উবি পদর। বকন্তু ষ্কন? এই 
‘ষ্কন’-এর উত্তর খুিঁেদ  হদি আমাদের ষ্যদ  হদি সীমাদন্তর ওপাদর আদমচবনয়ায়। 
আদমচনীয়দের ধ্মচীয় েীিন শুধ্ু মাউন্ট আরারা  ষ্কবন্দ্রক নয়, মাউন্ট আরারা  
ষ্কবন্দ্রক  াদের একটা রােবনব ক ে চনও আদি। আদমচনীয়রা িদি োিন সদর 
ষ্গদি হযর  নূহ (আুঃ)- এর বকবস্ত যখন মাউন্ট আরাদ র উপর এদস োিঁিাদিা, 
 খন োিন ষ্থদক ষ্েদগ ওঠা প্রথম ভূখণ্ড বহসাদি আদমচবনয়ার রােধ্ানী 
‘ইদয়দরদভন’ষ্ক ব বন ষ্েখদ  ষ্পদয়বিদিন। এই ষ্েখদ  পাওয়া ষ্থদকই হযর  
নূহ (আুঃ)-এর নাম বেদয়দিন ‘ইদয়দরদভন’। ‘ইদয়দরদভন’ অথচ ‘ষ্েখা ষ্গদি’। 
আদমচনীয়রা মদন কদর থাদক, হযর  নূহ (আুঃ) বনদেই মাউন্ট আরারা  ও 
আদমচবনয়াদক এক অবিদেেয অিং  কদর ষ্গদিন। এ িািা  ারা িদি মাউন্ট 
আরারা  সবন্নবহ  ষ্গাটা অঞ্চি বনদয় বিি আদমচনীয়দের ‘ওরার ু’ সাম্রােয। এই 
সাম্রাদেযর নাম ষ্থদক মাউন্ট আরারাদ র নামকরণ করা হয়। সু রািং ধ্মচীয় ও 
রােবনব ক উভয় বেক বেদয়ই মাউন্ট আরারা  সবন্নবহ  ষ্গাটা অঞ্চি 
আদমচনীয়দের।  ারা বনদেদের ষ্সই ‘ওরার ’ু সাম্রাদেযর উত্তরাবধ্কারী মদন 
কদর। ষ্ক োদন আপনার কবথ  ‘ষ্সাহা’ ও ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’ ষ্কান িদক্ষয কাে 
করদি।  দি আবম এটুকু োবন উবিওয়ািারা আদমচবনয়ার অব প্রােীন উগ্র 
ো ীয় ািােী একটা গ্রুপ।  ারা ষ্গ্রটার আদমচবনয়ার েদন্য কাে কদর আসবিি। 
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আবম োবন না, ‘ষ্সাহা’ ও ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’ এর উবিওয়ািারা ষ্সই 
উবিওয়ািাদের উত্তরসূরী বকনা!’ েীঘচ িক্তিয বেদয় থামি আহমে মুসা। 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে স্তবম্ভ  ষ্োদখ ষ্েদয়বিি আহমে মুসার বেদক। 
িিি, বম. আিু আহমে, আপবন অদ্ভু  এক ইকুদয় ন কদরদিন। যা বমদি ষ্গদি 
উদ্ভু  পবরবিব র সাদথ। আবম বিবি  হদয়বি। আপবন  ুরদস্কর সাদথ আদমচবনয়ার 
সিংঘাদ র অ যন্ত গভীদর প্রদি  কদরদিন। প্রদি নাি প্রদয়ােদনই সামবরক 
একাদডবমদ  আমাদক ষ্েদ র ইব হাস ও প্রব দি ীদের সাদথ সম্পদকচর ইব হাস 
পিদ  হদয়দি। বকন্তু ইকুদয় নটা এভাদি আমাদের সামদন আদসবন। অসিংখয 
ধ্ন্যিাে আপনাদক। মাউন্ট আরারা  ও আদমচবনয়া সম্পদকচ যা িদিদিন  াদ া 
স যই। ওরার ু সাম্রােয সম্পদকচ যা িদিদিন  া ষ্য স য  ার প্রমাণ আমাদের 
সামদনই রদয়দি। ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’- এর  ুরদস্কর েীি বযবন  ার নাম ‘ওরান্ত 
ওরার ু’। অথচাৎ, ‘ওরার ু সাম্রােয  ারা বিবরদয় আনদ  োয়’- আপনার এ কথা 
স য।’ িদি একটু থামি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

গম্ভীর হদয় উঠি  ার মুখ। ষ্স মুদখ অপরাধ্দিাদধ্র একটা বেি। িিি 
ধ্ীর কদণ্ঠ, ‘আবম োবন না  ারা ষ্েদ র কী সিচনা  করার েদন্য প্রস্তু  হদে। আবম 
 াদের সহদযাবগ া কদরবি, এখনও করবি। এখন িিুন আবম কী করদ  পাবর?’ 

‘ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে, শুধ্ু আপবন ষ্কন, এমন       মানুষদক 
বিবভন্নভাদি রাদপ ষ্িদি ওরা ব্ল্যাকদমইবিিং করদি। ওদের ষিযে িানোি কদর 
ওদের  াবস্ত ষ্েয়ার মাধ্যদমই শুধ্ু ওদের এই কাদিা থািা ষ্থদক ষ্েদ র মানুষদক 
িািঁোদনা সম্ভি। আপবন সাহাযয কদরদিন। ওদের পবরেয় আপনার মাধ্যদমই 
োনদ  পারিাম। এখন ওদের ষ্কান বঠকানা অথিা ওদের ষ্কান কনটযাক্ট সূি 
আমাদের পাওয়া েরকার যাদ  িি বকিু ঘদট যাওয়ার আদগই ওদের পাকিাও 
করা যায়।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আবম ওদের ষ্কান বঠকানা ষ্কান বেন পাইবন। ষ্টবিদিান নাম্বারও না। 
 দি অযাদনাস আব্দুল্লাহ্ গাদেন বক এক ষ্প্রক্ষাপদট আমাদক ওদের একটা কনটযাক্ট 
পদয়ন্ট বেদয়বিদিন। আবম ষ্কান বেন ষ্সটা খব দয় ষ্েখদ  ষ্েটা কবরবন। ষ্সটা 
হদিা...।’ 
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কথা ষ্ ষ করদ  পারদিা না ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 
‘িািা, ষ্ ামরা সািধ্ান! সািধ্ান! ওরা প্রহরীদের ষ্মদর ষ্ি...।’ বেৎকার 

কদর কথাগুদিা িিদ  িিদ  ড্রইিংরুদম প্রদি  করি সাবিহা সাদনম। 
বকন্তু ষ্স কথা ষ্ ষ করদ  পারি না।  ার আদগই প্রেণ্ড  দব্দ খুদি ষ্গি 

েরো। হুিমুি কদর ঘদর প্রদি  করি েনা পািঁদেক ষ্িাক। ওদের হাদ  উেয  
বরভিভার। 

ওদের বরভিভার  াক কদরদি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে ও আহমে মুসা 
দু’েনদকই। 

আহমে মুসা ও ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে দু’েদনই উদঠ োিঁবিদয়বিি। 
ঘটনাটা  াদের কাদি বিনা ষ্মদঘ িজ্রপাদ র ম ই আকবিক। 
আহমে মুসার হা  দু’বট মাথা পযচন্ত উদঠবিি। ওরা হা   ুিদ  বনদেচ  

ষ্েয়বন  খনও। মদন হদি ষ্যন আহমে মুসা ভদয়ই আগাম হা   ুদি ষ্িদিদি। 
আসি িযাপার হদিা, আহমে মুসার সাদথর একমাি বরভিভারটা রদয়দি মাথার 
পিদন েযাদকদটর ষ্গাপন পদকদট আটকাদনা। আরও একটা বরভিভার পদকদট 
বিি। ষ্সটা বসবকউবরবটর ষ্িাকেন ষ্গদটই ষ্রদখ বেদয়দি। 

ড্রইিংদয় ঢুদকই ওদের একেন বেৎকার কদর ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুেদক 
িক্ষয কদর িিি, ‘বিশ্বাসঘা ক, আমাদের সাদথও গাদ্দারী করবি? আমাদের  ত্রু 
এক  য় ানদক আমাদের সি কথা িদি বেবি? এ ক্ষণ ষ্ ার িা  ষ্িদি বে াম। 
বকন্তু সময় বনিাম এই কথা িিার েদন্য ষ্য,  ুই আমাদের সাদথ বিশ্বাসঘা ক া 
করবি, বকন্তু  াদ  িাভ হদিা না। কারণ ষ্য  য় ানদক সি কথা িদিবিস,  াদকও 
ষ্ ার সাদথই ষ্যদ  হদি পরপাদর।’ 

িদি ষ্হা ষ্হা কদর ষ্হদস উঠি ষ্িাকবট। িিি, ‘মদন কদরবিবি 
োরদেয়াদির ষ্ভ র ষিযে করবি, ষ্কউ োনদ  পারদি না। বকন্তু োবনস না 
ষ্ াদকও আমরা সািচক্ষবণক পাহারায় ষ্রদখবি। ষ্ ার িাবির ড্রইিংরুমসহ কদয়কবট 
িাদন ষ্ক্লাে সাবকচট কযাদমরাসহ রান্সবমটার প া রদয়দি। ষ্ ার সি কথা সি 
েৃশ্যই আমাদের কাদি ষ্পৌিঁদি যায়।’ একটু থামি ষ্িাকবট। 
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 াকাি ষ্স ড্রইিং রুদমর ষ্ভ দরর েরোয় োিঁিাদনা সাবিহা সাদনদমর 
বেদক। িিি, ‘ভাদিাই হদিা ষ্েনাদরি। ষ্ ার প্রাণ-দভামরা অব ি আেদরর 
একমাি সন্তানও হাবের। ষ্সই প্রাণ-দভামরা ষ্োদখর সামদন গুবি ষ্খদয় ঢদি 
পিদ  ষ্েখদি ষ্ ার ষ্কমন িাগদি?’ িদিই বরভিভাদরর নি ষ্স সাবিহা 
সাদনদমর বেদক ঘুবরদয় বনি। 

‘বনরস্ত্র একেন মবহিাদক মারদ  আপনাদের িজ্জা হদে না।’ িিি 
আহমে মুসা। 

‘ াহদি  য় ান ষ্ াদক বেদয়ই শুরু কবর।’ িদি বরভিভাদরর নি ষ্স 
ঘুবরদয় বনবেি। 

আহমে মুসার মাথা পযচন্ত ষ্ ািা হা  দু’ষ্টা মাথার ষ্পিন পযচন্ত ষ্নদম 
বগদয়বিি। ষ্িাকবটর কথার ষ্র  িা াদস ষ্মিািার আদগই  ার ডান হা  মাথার 
ষ্পিন ষ্থদক বরভিভার ষ্টদন বনদয়ই হা টা সামদন এদনই গুবি করি ষ্িাকবটর 
বঠক কপাি িক্ষয কদর। 

গুবি কদরই আহমে মুসা িািঁ বেদক ষ্মদঝর উপর ঝািঁবপদয় পিি। বকন্তু  ার 
ষ্োখ এিিং বরভিভার ধ্রা হা টা িক্ষয ষ্থদক সদর আদসবন। 

অন্য োরেন ইব মদধ্য আহমে মুসাদক টাদগচট কদর ষ্িদিবিি। গুবি 
 ারা করি। বকন্তু   ক্ষদণ আহমে মুসার ষ্েহটা মাবটদ  বগদয় পদিদি। োরবট 
গুবি িক্ষযভ্রট হদয় ষ্পিদনর ষ্েয়াদি বগদয় আঘা  করি। 

আহমে মুসা মাবটদ  পদিই বরভিভাদরর বরগার ষ্েদপ ধ্দরবিি। 
স্বয়িংবক্রয় বরভিভার ষ্থদক এদকর পর এক ষ্িরুদ  িাগি গুবি। আহমে মুসা শুধ্ু 
 ার বরভিভাদরর নিটাদক অিব ট োরেদনর উপর বেদয় ঘুবরদয় বনি। ওবেদক 
ওরা োরেন প্রথম গুবি করার পর বি ীয় গুবির েদন্য বরভিভাদরর নি ঘুবরদয় 
বনবেি ন ুন টাদগচদটর বেদক। বকন্তু বি ীয় গুবি করার পবে দন ষ্পৌিঁিার আদগই 
আহমে মুসার স্বয়িংবক্রয় বরভিভাদরর োরবট গুবি ওদের োরেনদক ব কার কদর 
ষ্িিি। 

ড্রইিংরুদমর ষ্ভ দরর েরোয় োিঁবিদয় থাকা সাবিহা সাদনম ষ্যন পাথর 
হদয় বগদয়বিি। 
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আর বিমূঢ়ভাদি োিঁবিদয়বিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে।  ার পরদন 
ষ্েনাদরদির ইউবনিমচ। বকন্তু ষ্স স স্ত্র বিি না। আহমে মুসার সাদথ আদিােনায় 
িসার আদগই বরভিভার ষ্রদখ এদসবিি। 

গুবি ষ্খদয় ষ্ ষ োরেনদক পদি ষ্যদ  ষ্েখি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 
 াকাি ষ্স আহমে মুসার বেদক। আহমে মুসাএ হাদ  বরভিভার।  খনও ষ্মদঝ 
ষ্থদক ওদঠবন ষ্স। 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িুদট ষ্গি আহমে মুসার কাদি। িিি, ‘আবম 
বঠক আদিন ষ্ া বম. আিু আহমে?’ 

‘আি হামদুবিল্লাহ। আবম বঠক আবি ষ্েনাদরি।’ 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে েবিদয় ধ্রি আহমে মুসাদক। িিি, ‘ধ্ন্যিাে 

আিু আহমে। গ কাি আমার ষ্মদয়দক িািঁবেদয়দিন। আে আিার আমাদের 
দুেনদকই িািঁোদিন। আল্লাহ্’র হাোর ষ্ াকর।’ 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে আহমে মুসাদক ষ্টদন এদন িসাি ষ্সািায়। 
এই সময় বসবকউবরবটর ষ্িাদকরা ষ্েৌদি এদস ঘদর ঢকি। একেন 

অবিসার পািঁেবট িাদ র বেদক একিার  াবকদয় িিি, ‘স্যার, আপনারা ভদিা 
আদিন ষ্ া? স্যার, ষ্গদটর ব ন েন বসবকউবরবটদক মারদ  ওরা সাইদিন্সার 
িাগাদনা বরভিভার িযিহার কদরদি। রাস্তায় গাবিদ  থাকা আমরা বকিুই িুঝদ  
পাবরবন।’ 

‘হ্ািঁ, আমরা ভাদিা আবি। এই ভাদিা থাকার কৃব ে  ািঁর। বম. আিু 
আহমদের কাদি বরভিভার না থাকদি এিিং ব বন বিিয়কর ধ্রদনর ক্ষীপ্র না হদি 
ওদের িেদি আমাদের িা ই পদি থাকদ া।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘স্যবর, ইট ইে এ ষ্গ্রট িযাপস অন আওয়ার পাটচ, স্যার।’ ষ্সই 
অবিসারবট িিি। 

‘িযাপস বকিু হয়বন ষ্ ামাদের। িি, ওরা সিি হদয়বিি।’ িিি 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। ষ্স একটু ষ্থদমই আিার িিি, ‘িা গুদিার িযিিা কর 
অবিসার।’ 
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‘স্যার, পুবি দক ইনিমচ কদরবি। ওরা আসদি। স্যার, আপনারা একটু 
ওবেদক িসুন। আমরা এবেকটা ষ্েখবি।’ অবিসারবট িিি। 

‘ওদক বনদয়  ুবম এদসা িািা ষ্ভ দরর িাউদঞ্জ। আবম ষ্েখবি ওবেদক।’ 
িদিই সাবিহা সাদনম ষ্ভ দর ঢুদক ষ্গি। 

‘েিুন বম. আিু আহমে। আমরা ওবেদক িবস।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন 
ষ্মসুে। 

আহমে মুসা উদঠ োিঁিাদ  োিঁিাদ  িিি, ‘বম. ষ্েনাদরি, ওদের িিুন 
ওরা িা গুদিাদক ভাদিাভাদি ষ্যন সােচ কদর। ওদের পবরেয়, বঠকানা আমাদের 
েরকার।’ 

ষ্েনাদরি  াকাি অবিসাদরর বেদক। অবিসার স্যািুট বেদয় িিি, 
‘আমরা সিবকিু ভাদিাভাদি ষ্েখি স্যার।’ 

‘আো বম. আিু আব্দুল্লাহ, আপনার কাদি ষ্ া বরভিভার থাকার কথা 
নয়। ওটা ষ্ া বসবকউবরটরা ষ্গদটই ষ্রদখ ষ্েয়ার কথা।’ েিদ  েিদ  িিি 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘আমার পদকদটর বরভিভারটা ওদের বেদয়বিিাম। বকন্তু িুকাদনা বি ীয় 
বরভিভার আবম ষ্েইবন।’ িিি আহমে মুসা। 

‘ষ্গাপন করদিন ষ্কন? আপবন বক োনদ ন এ ধ্রদনর ঘটনা ঘটদি?’ 
িিি সাবিহা সাদনম। 

‘োনার কথা অিশ্যই নয়। আবম আমার অভযাস ি  ই আমার ষ্গাপন 
অস্ত্রবট আমার কাদি ষ্রদখবিিাম।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ধ্ন্যিাে। বম. আিু আব্দুল্লাহ। আপনার এই অদভযস আে আমাদের 
িািঁবেদয়দি।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘আো ধ্রুন স্যার, যবে আপনার কাদি বরভিভার না থাকদ া,  াহদি 
কী করদ ন আে?’ বেোসা সাবিহা সাদনদমর। 

‘কী কর াম ঘটনা ঘটার পর িিা মুবিি।  দি প্রথম সুদযাদগই ওদের 
একেদনর অস্ত্র েখি করার ষ্েটা কর াম। আল্লাহর সাহাযয োই াম...’ 
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‘ধ্ন্যিাে বম. আিু আহমে। সি বিষয়ই আল্লাহ্ আপনাদক অকৃপণ হাদ  
বেদয়দিন।  ািঁর হাোর ষ্ াকর।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

আহমে মুসা বকিু িিার েন্য মুখ খুদিবিি। বকন্তু  ার আদগই সাবিহা 
সাদনম িিি, ‘আমরা এদস ষ্গবি। আসুন, িদসই আমরা কথা িবি।’ 

সিাই এদগাদিা িসার েদন্য ষ্সািার বেদক। 
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৩ 
আিংকারা এয়ারদপাটচ। 
বভ.বভ.আই.বপ. পাবকচিং-এ গাবি ষ্থদক নামি আহমে মুসা। 
একেন সামবরক অবিসার িুদট এদস িিি, ‘স্যার আসুন।’ 
আহমে মুসাদক বনদয় অবিসারবট বিিদট প্রদি  করি। 
বিিট  াদেরদক বভ.বভ.আই.বপ. িাউদঞ্জ বনদয় এি। 
অবিসারবট আহমে মুসাদক একটা ষ্সািায় িবসদয়  ার ব ন-োর গে 

ষ্পিদন বগদয় এযাদটন ন হদয় োিঁিাি। 
বমবনট খাদনদকর মদধ্যই ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে ষ্সখাদন এি। ষ্সনা 

অবিসারদক ষ্যদ  িদি আহমে মুসার কাদি এি ষ্স। 
আহমে মুসা উদঠ োিঁবিদয়  ার সাদথ হ্ান্ডদ ক করি। িিি, ‘সাবিহা 

সাদনম আদসবন?’ 
ম্লান হাসি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। িিি, ‘একেম ষ্িদি মানুষ। ষ্েে 

ধ্দর িদস আদি। আমাদক িদিদি, আবম স্যারদক বিোয় বেদ  পারদিা না। আবম 
যাি না এয়ারদপাদটচ। এই ষ্েে ষ্থদক  াদক নিাদ  পাবরবন।’ 

িদি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে পদকট ষ্থদক একটা ষ্িাডার ষ্ির কদর 
আহমে মুসার হাদ  বেদয় িিি, ‘এদ  আপনার বটদকট ও ষ্িাবডচিং কাডচ রদয়দি।’ 

‘ধ্ন্যিাে!’ িদি ষ্িাডারবট বনদয় আহমে মুসা হ্ান্ড িযাদগর পদকদট 
ঢুবকদয় বেদয় িিি, ‘আমার সাদথ প্রধ্ানমেী ও ষ্প্রবসদডদন্টর দিঠক হদয়দি। 
ষ্সখাদন ষ্েনাদরি ষ্মাস্তিা এিিং ষ্সনাপ্রধ্ানও বিদিন। আপনার বিষয়বট বনদয়ও 
আবম আদিােনা কদরবি। আপবন পে যাগ করদ  োন, ষ্স কথাও আবম আদিােনা 
কদরবি।  ারা পে যাদগর সাদথ একম  হনবন। প্রধ্ানমেী িদিদিন ষ্য,  ার 
 োিধ্াদন ষ্সনা, পুবি  ও িািাইকরা বকিু ষ্গাদয়ন্দা অবিসারদক বনদয় ‘অযাবন্ট 
ষ্টদরাবরট িুযদরা’ (ATB) নাদম একটা ‘অপাদর ন ষ্সি’ হদে, ষ্সখাদনই 
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আপনাদক ষ্কা-ডাইদরক্টর বহসাদি বনদ  োন। আবম এটাদক খুি ভাদিা মদন 
কদরবি।’ 

‘আবম পে যাগ অিার কদরবি আমার বিদিদকর  ািনায়।  দি আমার 
েদন্য  ািঁরা যা ভাদিা মদন করদিন, আপবন যা ভাদিা মদন করদিন,  ার মদধ্যই 
আমার কিযাণ আদি িদি আবম মদন করবি।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘ধ্ন্যিাে ষ্েনাদরি। প্রধ্ানমেী ব ঘ্রই আপনাদক ডাকদিন।’ আহমে 
মুসা িিি। 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে বকিু িিদ  যাবেি, বকন্তু িিা হদিা না। সাবিহা 
সাদনম গট গট কদর পা ষ্িদি ষ্সখাদন এদস হাবের হদিা।  ার পরদন  ুবকচ 
সুি ান পবরিাদরর ঐব বহ্ক ষ্পাষাক। মুদখর একািংদ  পা িা একটা ষ্নকাি। 

খুব  হদিা আহমে মুসা। িিি, ‘ধ্ন্যিাে সাবিহা সাদনম,  ুবম এদসি 
ষ্সেন্য।’ 

সাবিহা সাদনম বনদেদক ষ্সািার উপর িুিঁদি ষ্েিার ম  ধ্প কদর িদস 
িিি, ‘ওদয়িকাম, স্যার। আবম এদসবি, বকন্তু বিোয় ষ্েিার েদন্য নয়। একটা 
কথা িিার েদন্য এদসবি।’ 

‘কী কথা?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘আপবন কদি আসদিন, এ ওয়াো ষ্নিার েদন্য আবম এদসবি।’ িিি 

সাবিহা সাদনম। 
হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘ভযান অঞ্চদি ষ্য আবম আসি কখনও 

ভাবিবন, গ কাি আবম আিংকারার আিংদগারায় এদসবি, এটাও আমার ভািনার 
অ ী  বিি। এভাদিই আিার একবেন হয়দ া আিংকারায় এদস পিি। ওয়াো 
আমার বনও না ষ্িান।’ 

ষ্িান সদম্বাধ্দন ষ্কমন ষ্যন িায়া ষ্নদম এদসই ষ্যন আিার বমবিদয় ষ্গি। 
একটু ষ্েবর করি উত্তর বেদ । একটু ম্লান হাবস িুদট উঠি বমস সাবিহা 

সাদনদমর মুদখ। িিি ষ্স, ‘ষ্িান িিদি ষ্ া আসা মাট হদয় ষ্গি।  াহদি ষ্ া 
ওয়াো করদ ই হদি।’ 
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‘ভাইদয়র িাবিদ  যাওয়াটাও ষ্িাদনর েদন্য মাট। আবম ষ্ ামাদক, 
ষ্েনাদরি সাদহি ও মযাডামদক মেীনায় আমার িাবিদ  আমেণ োনাবে। এিারই 
হদজ্জ্ব আসুন। অথিা ওমরার েদন্যও আসদ  পাদরন। আমরা খুব  হদিা।’ িিি 
আহমে মুসা। 

‘ভাইয়া বঠক িদিদিন িািা। আমরা যাি।  ুবম ষ্প্রাগ্রাম কর।’ সাবিহা 
সাদনম িিি। 

‘আিহামদুবিল্লাহ্। ওর আমেণ খুিই মূিযিান মা। খুিই আনদন্দর হদি 
আমাদের েদন্য। হদজ্জ্বর স্বে আমাদের মদন বিি। ষ্স স্বে উবন িাস্তি ায় বনদয় 
এদিন। আমরা  ীঘ্রই পাবরিাবরকভাদি িদস বসিান্ত ষ্নি।’ িিি ষ্েনাদরি 
ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘ওদয়িকাম ষ্েনাদরি। আমরা খুিই খুব  হদিা। আমাদক েীে আপবন 
োনাদিন।’ আহমে মুসা িিি। 

একটু ষ্থদমই আিার মুখ খুিি আহমে মুসা। িিি, ‘একটা বিষয় আবম 
ষ্ভদিবিিাম, বকন্তু িিদ  ভুদি ষ্গবি।’ 

‘আবম বক সাদনম মাদক একটু ঘুদর আসদ  িিি?’ বেোসা ষ্েনাদরি 
ষ্মবডন ষ্মসুদের। 

‘না, ও থাকদি ক্ষব  ষ্নই। বিষয়টা ষ্ মন বকিু নয়।’ আহমে মুসা িিি। 
িদি একটু থামি আহমে মুসা। শুরু করি আিার, ‘আপবন বক ষ্ভদিদিন 

আপনার দিঠকখানায় আমাদের আদিােনা ওরা সিংদগ সিংদগই োনদ  পাদর, যার 
িদি সিংদগ সিংদগই ওরা আক্রমণ কদর আমাদের হ যার েদন্য। বকভাদি এটা 
সম্ভর হদয়দি?’ 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি, ‘িাবির ষ্কউ এটা ওদের োবনদয়দি িদি 
সদন্দহ কদরন? বকন্তু...’ 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের কথার মাঝখাদনই িদি উঠি আহমে মুসা, 
‘বকন্তু আপনার কথা বঠকই, িবির ষ্কউ সি কথা ষ্ াদনবন। শুনদিও একই সিবকিু 
ষ্ ানা ও িিা সম্ভি নয়।’ 

‘ াহদি?’ বেোসা ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের। 
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‘আবম মদন কবর আপনার িাসায় ওরা বসবসবটবভ কযাদমরা ও রান্সবমটার 
িবসদয় ষ্রদখদি। আপনাদক সিসময় ওরা ওয়াদে ষ্রদখদি এিিং আপনার সি কথা-
িা চাও মবনটর করদি।’ 

মুখ মবিন হদয় ষ্গি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের। বিিয়ও নামি  ার 
ষ্োদখ-মুদখ। িিি, ‘আপবন বঠকই িদিদিন, এটাই ঘদটদি। ধ্ন্যিাে আপনাদক। 
আবম আেই এসি খুিঁদে ষ্ির করি। এখবন খির বেবে ষ্সনািাবহনীর আিরা 
ষ্সন্সর বটমদক।’ 

‘ওরা কারা িািা? ওরা ষ্ ামাদক অদনক কথা িদিদি।’ িিি সাবিহা 
সদনম। 

বিি  ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে বকিু িিার আদগই আহমে মুসা িিি, 
‘ওরা ষ্েদ র  ত্রু ষ্িান।’ 

আহমে মুসার কথা ষ্ ষ হদ ই ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি, ‘আর 
একটা কথা িিদ  ভুদি ষ্গবি বম. আিু আহমে। মাউন্ট আরারা  অঞ্চদির ষ্য 
ষ্সনা অবিসারদের রান্সিার করা হদয়বিি এিিং  াদের োয়গায় যাদের বরদেস 
করা হদয়বিি, ষ্সই রান্সিার ও বরদেসদমন্ট িাব ি করার অডচার দ বর কদরবি। 
কািদকই এটা কাযচকরী হদি।’ 

‘না বম. ষ্েনাদরি এটা করদিন না। ওদেরদক আমরা ওদের ম  কদর 
েিদ  বেদ  োই। রান্সিার ও বরদেসদমন্ট িাব ি করদি ওরা িুঝদ  পারদি ষ্য, 
ওদের ষিযে আমরা ধ্রদ  ষ্পদরবি।  াদের এই ষিযে ধ্রা পদিদি এটা ওদের 
আমরা োনদ  বেদ  োই না। আমরা ষ্েখদ  োই, কী ষিযে ওরা কদরদি। 
প্রধ্ানমেী, ষ্সনাপ্রধ্ান ষ্েনাদরি ষ্মাস্তিা সিাই আমার সাদথ একম । এটা 
আমাদের েদন্য একটা সুদযাগ। এই সুদযাগ আপবনই সৃবট কদর বেদয়দিন বম. 
ষ্েনাদরি।’ িিি আহমে মুসা। 

আহমে মুসার কথা ষ্ ষ হদ ই এয়ার িাইদন্সর একেন অবিসার এদস 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুেদক িিি, ‘স্যার, ষ্িাবডচিং ষ্ ষ। স্যারদক বনদ  এদসবি।’ 

আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি। িিি, ‘েিুন অবিসার।’ 
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হ্ান্ডদ দকর েন্য আহমে মুসা হা  িাবিদয় বেি ষ্েনাদরি ষ্মবডন 
ষ্মসুদের বেদক। 

‘সময় খুি  ািা াবিই েদি ষ্গি। আবম কৃ ে বম. আিু আহমে। 
আপনার হদ  আমার ন ুন েন্ম হদয়দি।’ হ্ান্ডদ ক করদ  করদ  িিি 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘আবম বকিুই কবরবন ষ্েনাদরি। ষ্যটা ঘদটদি, ষ্সটা আপনার  কবের। 
আল্লাহ্ মানুদষর েদন্য ষ্খেম  োন। আল্লাহ্ আপনার সহায় ষ্হান।’ 

িদিই আহমে মুসা  াকাি সাবিহা সাদনদমর বেদক। হসি। িিি, 
‘এিার  ুবম বিোয় না োনাদিও আবম বিোয় ষ্নি।’ 

‘আবম বিোয় োনাি না।  দি িিি আসুন।’ িিি সাবিহা সাদনম। 
‘এটা বিোয় োনািারই ভাষা।’ িিি আহমে মুসা। 
হাসি সাবিহা সাদনম। িিি, ‘আবম পরােয় স্বীকার করিাম। োদনন 

ষ্ া ষ্মদয়দের মন নরম।’ 
‘আল্লাহ্ নরম মন পিন্দ কদরন। আল্লাহ্ হাদিে ষ্িান।’ 
িদি সকদির উদদ্দদশ্য সািাম বেদয় আহমে মুসা ঘুদর োিঁবিদয় েিদ  

শুরু করি। 
আহমে মুসার ষ্পিদন েিি এয়ার িাইদন্সর অবিসার। আহমে মুসা 

েৃবটর আিাদি েদি ষ্গদি। এরপরও ষ্সবেদক সদম্মাবহদ র ম   াবকদয় আদি 
সাবিহা সাদনম। 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে ধ্ীদর ধ্ীদর হা  রাখি ষ্মদয়র কািঁদধ্। িিি, ‘েি 
মা।’ 

েমদক উদঠ ষ্পিন বিদর  াকাি সাবিহা সাদনম। ষ্সই সাদথ ষ্োদখর অশ্রু 
ষ্মািার ষ্েটা করি। িিি, ‘িািা, ওদক না েখদি আমাদের পৃবথিী ষ্েখা অসম্পুণচ 
ষ্থদক ষ্য । পৃবথিীর মানুষ সম্পদকচ আমার ধ্ারণা পাল্টাদ া না। অথচ ও 
এনেয়দমদন্টর িাইদর আেদকর মানুষ বকিুই ভাদি না। আবম ওদক বিোয় োনাি 
বক কদর, উবন ষ্য আমাদক ন ুন েীিন বেদয় ষ্গদিন।’ আদিদগ েবিদয় ষ্গি 
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ষ্ দষর কথাগুদিা সাবিহা সাদনদমর। ন ুন কদর বসক্ত হদিা  ার ষ্োখ দু’বট 
অশ্রুদ । 

‘মা, আবমও েীিদন প্রথম িাদরর ম  এমন মানুদষর মুদখামুবখ হিাম। 
 ুবম সি কথা োন না মা। উবন ইদে করদি আমার েীিন ধ্বিংস কদর বেদ  
পারদ ন। বকন্তু  ার পবরিদ চ ব বন আমাদক ন ুন েীিন বেদয় ষ্গদিন। কুরআন 
 রীদি পদিবি, আল্লাহ্ িান্দার েদন্য  ার েয়াদক অিশ্যক চিয কদর বনদয়দিন। 
ইবন আল্লাহর ষ্স ইোরই একেন সাক্ষা  েূ । অপরাধ্ীরা এদের েদ চই ষ্সানার 
মানুষ হদয় যান। আল্লাহ্ ওদক েীঘচেীিী করুন।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘ওর পবরেয় সম্পদকচ বকিুই োবন না। ষ্ক উবন, ওর পবরেয় কী?’ বেোসা 
সাবিহা সাদনদমর। 

‘আবমও োবননা মা। আমাদের প্রধ্ানমেী, ষ্প্রবসদডন্টও ওদক সমীহ 
কদরন, েিা কদরন।  ার ষ্য ষ্কান কথাই ষ্মদন ষ্নন। বিিয়কর এই মানুষ।  ার 
পবরেয় সম্পদকচ আবমও বকিুই োবন না।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘এ কারদণ আরও কট িাগদি িািা।’ িিি সাবিহা সাদনম। 
‘আমাদের এই কটই ওদের েীিদনর সাথচক া মা। মানুষদক এভাদি েয় 

করদ  পারার ষ্েদয় িি সাথচক া আর ষ্নই মা।’ 
কথা ষ্ ষ কদরই িিি, ‘েি মা।’ িািা-দমদয় দু’েদনই হািঁটা শুরু করি। 

আকাদ  উিি আহমে মুসার ষ্েন। 
‘িািা, এ ষ্েন বক ইস্কান্দারুন হদয় ভযান যাদি?’ িিি সাবিহা সাদনম। 
‘না মা, ভযাদনর েদন্য এটা বিদ ষ লাইট। বম. আিু আহমদের েদন্য এই 

লাইদটর িযিিা করা হদয়দি। ভযানদক এটা োবনদয়ও ষ্েয়া হদয়দি বম. আিু 
আহমে নাদম একেন বিদ ষ ষ্মহমান যাদে এই লাইদট।’ 

‘আিহমদুবিল্লাহ্। আল্লাহ্  ার সম্মান িাবিদয় বেন।’ িিি সাবিহা 
সাদনম। বিিট ষ্থদক ষ্নদম  ারা গাবির বেদক এদগাদিা। 
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ইেবের-ভযান হাইওদয় ধ্দর একটা িান্ড বনউ মাইদক্রা িুদট যাদে ভযাদনর 
বেদক। 

মাইদক্রাবট ষ্সনািাবহনীর। গাবির নাম্বার িিদি মাইদক্রাবট ইেবের ষ্সনা-
বডবভ দনর। নাম্বার বেদরা থারবটন। 

মাইদক্রাদ  আদরাহী পািঁেেন। ড্রাইবভিং আসদন একেন ষ্সনা ড্রাইভার। 
মাদঝর সীদট দু’েন, সাধ্ারণ ষ্পাষাক পরা ষ্িাক। 

আর একেম ষ্পিদনর সীদট দু’েন সামবরক অবিসার। েিদি গাবি। 
মাদঝর সীদট সাধ্ারণ ষ্পাষাক পরা দু’েন কথা িিবিি। দু’েদনর একেদনর 
পরদন কমবেট সুযট। অন্যেন পযাদন্টর সাদথ েযাদকট পদরদি। 

সুযট পরা ষ্িাকবট ষ্পিন বেদক সামবরক অবিসাদরর ষ্পাষাক পরা 
দু’েনদক িক্ষয কদর িিি, ‘সাইমন, ষ্সাদরন ষ্ ান, এটা েুিান্ত একটা বম ন। 
এদ  িযথচ হওয়া যাদি না। ষ্ ামরা  াদক মারদ  না পারদি, হয় ষ্স মারদি 
ষ্ ামাদের, না হয় আমরা মারি ষ্ ামাের। ষ্ ামাদের দু’েদনর ষ্কামদরর ষ্িদল্ট 
ষ্িামা পা া আদি।  ার বরদমাট কদন্রাি আদি আমাদের হাদ । ষ্ ামরা  াদক 
মারদ  িযথচ হদিই ষ্ ামাদের ষ্েহ উদি যাদি। আর যবে মারদ  পার,  াহদি শুধ্ু 
ন ুন েীিন পাদি না, পাদি অদঢি টাকা, দুইেদন পািঁে বমবিয়ন কদর ে  বমবিয়ন 
ডিার।’ 

‘স্যার। আমরা মারদ  যাবে, মরদ  নয়। এটা বনবশ্চ  হদিই হয় ষ্য, 
ব বন এই লাইদট আসদিন। ভযান এয়ারদপাদটচ নামদিন, বভবভআইবপ কার পাবকচিং-
এ ব বন আসদিন গাবিদ  ওঠার েদন্য।  াহদি ষ্স বনঘচা  আমাদের হাদ  মরদি 
যবে বভবভআইবপ কার পাবকচিং-এ ষ্ঢাকার আমরা সুদযাগ পাই।’ িিি ষ্সনা 
অবিসাদরর ষ্পাষাক পরা দু’েদনর একেন। 

সুটধ্ারীই আিার কথা িিি, ‘যা বনবশ্চ  হদ  োইদিা,  া সিই বনবশ্চ । 
বম. আিু আহমে এই লাইদটই আসদিন। কারণ এ বিদ ষ লাইটবট আিু আহমদের 
েদন্যই। এয়ারদপাদটচর কী পদয়দন্ট িসা আমাদের ষ্িাক আে সকাদিই এই 
বনবশ্চ  খিরটা বেদয়দি। ক’বমবনট আদগও োবনদয়দি বিদ ষ ষ্েনবট এখন মধ্য 
পদথ। আর বভবভআইবপ িাউঞ্জ ষ্থদক  ারা ষ্য এবক্সট েযান কদরদি এয়ারদপাদটচর 
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বসবকউবরবটর ষ্িাকরা, ষ্সটাও আমাদের ষ্সই ষ্িাকই ষ্যাগাি কদর বেদয়দি। 
 াদক স্বাগ  োনাদনার েদন্য বভবভআইবপ িাউদঞ্জ  ার সাদথ বমবি  হদিন 
ভযাদনর পুবি  প্রধ্ান মাবহর হারুন, ড. আেো, ড. সাহাি নূরী, সাবিহা সাবি । 
 াদক বনদয় নাম্বার ওয়ান বভবভআইবপ কার পাবকচিং-এ আসদি। এক নাম্বার রাদক 
প্রস্তু  আদি  ার েন্য গাবি। বিিট ষ্থদক  ারা ষ্ির হদয় গাবির বেদক এদগাদি 
গাবিদ  ওঠার েদন্য। 

এই এবক্সট েযানটা বনবশ্চ । আর ষ্ ামাদের এয়ারদপাদটচ ঢুকদ  ষ্কান 
অসুবিধ্া হদি না। ইেবের পদেদ র ষ্সনা বডবভ দনর একেন ষ্েনাদরি কমাবন্ডিং 
অবিসাদরর বেবঠ ষ্ ামাদের কাদি থাকদি। বেবঠদ  ষ্িখা আদি ব বন  ার একেন 
আত্ য়াদক বরবসভ করার েদন্য ষ্ ামাদের পাবঠদয়দিন। একেন বভবভআইবপ 
পযাদসঞ্জাদরর নামও ষ্যাগাি করা হদয়দি ষ্েদনর যািী বিট ষ্থদক। ঐ যািীদক 
যারা বরবসভ করদ  যাদিন, এয়ারদপাদটচ ষ্ঢাকার মুদখ  াদের গাবি আটকািার 
বভন্ন িযিিা করা হদয়দি। সু রািং বভবভআইবপ কার পাবকচিং-এ ঢুকদ  পারার 
িযাপারটাও বনবশ্চ ।’ 

‘ াহদি স্যার, আিু আহমদের মৃ যুর িযাপারটাও বনবশ্চ ।’ িিি ষ্পিন 
ষ্থদক সামবরক অবিসাদরর ষ্পাষাক পা বি ীয় ষ্িাকবট। 

‘ধ্ন্যিাে, এই রকম বডটারবমদন নই ষ্ া োই।  দি আিার সািধ্ান 
কদর বেবে, আিু আহমদের বরভিভার অসম্ভি ক্ষীপ্র। ষ্ ামরা যবে আদগ  ার 
ষ্োদখ পদিা,  াহদি ষ্ ামরা বকিুই করদ  পারদি না  াদক।’ িিি সুযট পরা 
ষ্িাকবটই আিার। 

‘ধ্ন্যিাে স্যার। অিশ্যই আমরা সািধ্ান থাকদিা।  দি ষ্েদন রাখদিন 
স্যার, ষ্েক গ্রুদপর আমরা যারা,  াদের গুবি কখদনা বমস হয় না।’ ষ্সনা 
অবিসাদরর ষ্পাষাক পরা অন্যেন িিি। 

‘ধ্ন্যিাে!’ িিি মাদঝর আসদনর সুযট পরা ষ্সই ষ্িাকবট। সীদট এিার 
ষ্সাো হদয় িসি মাদঝর আসদনর ষ্িাকবট। 

িুদট েদিদি গাবি। বনরি া কদয়ক মুহূদ চর। 
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বনরি া ভাঙি মাদঝর আসদনর ষ্িাকবট। িিি একটু ষ্িাট স্বদর, ‘আবম 
িুঝদ  পারবি না আিংকারায় আমাদের পািঁেেন ষ্িাক ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের 
িাবিদ  ঐভাদর ষ্িদঘাদর মারা পিি কী কদর? ষ্েনাদরি ষ্মসুে বক আমাদের 
হাদ র িাইদর েদি ষ্গি?’ 

‘সিচনাদ র ষ্হা া এখাদনও ষ্সই আিু আহমে নাদমর  য় ান ষ্িাকটা। 
আমাদের ষ্িাক যারা ষ্েনাদরদির উপর ষ্োখ রাখবিি,  ারা গ  পরশু আমাদের 
োনায়, আিু আহমেদক ষ্েনাদরদির ষ্মদয়র সাদথ ষ্েনাদরদির িাবিদ  ঢুকদ  
ষ্েখা ষ্গদি। আমরা  খনই বিপদের গন্ধ পাই এিিং ঘটনা মবনটর করদ  িবি। 
পদর রাদ ই  ারা আিার ষ্যাগাদযাগ কদর।  ারা োনায় ষ্য, আিু আহমে 
ষ্েনাদরদির ষ্মদয়দক গুন্ডাদের হা  ষ্থদক রক্ষা কদর  াদক ষ্পৌিঁদি ষ্েিার েদন্যই 
ষ্েনাদরদির িাবিদ  এদসদি। ষ্েনাদরদির ষ্মদয়দক বকডন্যাপ করা হদয়বিি। 
ষ্েনাদরদির সাদথ আিু আহমদের ষ্য কথা-ি চা হদয়বিি  ার বিষয়িস্তু বিি 
গুন্ডাদের হা  ষ্থদক  ার ষ্মদয়দক উিার সম্পদকচ। এদথদক প্রাথবমক আ িংকা 
আমাদের ষ্কদট যায়। আরপর বক হদিা আর োনা যায়বন। বকন্তু হঠাৎই গ কাি 
ষ্িিা ১২ টার বেদক খির আদস, আমাদের পািঁেেন ষ্িাক ষ্েনাদরদির িাসভিদন 
বনহ  হদয়দি।  ািঁরা োনায়, আমাদের আিংদগারা ঘািঁবট প্রধ্াদনর ষ্ন ৃদে ঘািঁবটর 
োরেন ষ্িাক  বিঘবি কদর ষ্িবরদয় যায় সকাি সাদি ১০ টার বেদক।  াদের 
বনহ  হিার খির আদস ষ্িিা ১২ টায়। পদর রহস্য পবরিার হদয় যায়। ষ্ক্লাে 
সাবকচট কযাদমরা ও রান্সবমটার মবনটর ষ্থদক োনা ষ্গদি সি িযাপার। ষ্েনাদরদির 
সাদথ আমাদের ষ্গাপন সম্পদকচর বিষয়বট আিু আহমে োনদ  ষ্পদরবিি আদগই। 
আিু আহমদের সরাসবর বেোসািাদে ষ্েনাদরি সি বকিু স্বীকার কদর িদস। 
এটুকুই শুধ্ু োনা ষ্গদি।  দি বসবসবটবভদ  ষ্েখা ষ্গদি, আমাদের ষ্িাকদের আিু 
আহমে বকভাদি খুন কদরদি। সম্ভি ুঃ ষ্েনাদরি আিু আহমদের বেোসািাদে 
সি িািঁস কদর বেদি আমাদের ষ্িাকরা ষ্েনাদরি ও আিু আহমেদক হ যার 
েদন্যই ওখাদন  ািাহুিা কদর িুদট যায়। বসবসবটবভ’র বরদপাদটচ ষ্েখা ষ্গদি, 
আমাদের ষ্িাকরা আিু আহমে, ষ্েনাদরি ও ওখাদন উপবি  সিাইদকই টাদগচট 
কদরবিি।’ েীঘচ িক্তিয বেদয় থামি সুযট পরা ষ্িাকবট। 
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‘ াহদি ষ্েনাদরি বিশ্বাসঘা ক া কদরদিই ষ্েখা যাদে।’ িিি 
েযাদকট পরা ষ্িাকবট। 

‘আিু আহমদের কাদি ধ্রা পিার পর ষ্স গি গি কদর সি িদি 
বেদয়দি।’ সুযট পরা ষ্িাকবট িিি। 

‘আিু আহমেদক ষ্েনাদরদির ওখাদনই মারদ  পারদি ভাদিা হদ া। 
আমাদের ষ্িাকরা ষ্স ষ্েটাই কদরবিি। বকন্তু ষ্স ষ্েটা িযথচ হদয়দি। আিু আহমে 
বনশ্চয় ইব মদধ্যই োনদ  ষ্পদরদি সি বকিু এিিং  া সরকারদক োবনদয় বেদয়দি। 
এখন  াদক ষ্মদর ষ্সই িিদ া আমরা পাদিা না।’ িিি েযাদকটওয়ািা। 

‘আিু আহমে দুবনয়ায় না থাকদি সরকার সিবকিু োনদিও আমাদের 
ষ্কান ক্ষব  হদি না। সরকার আমাদের বকদন ষ্িিা ও দুনচীব িাে ষ্সনা, পুবি  ও 
ষ্গাদয়ন্দাদের বেদয় আমাদের আট-ঘাট িাধ্া পবরকল্পনাদক িাধ্া বেদ  পারদি 
না। শুধ্ু োই আমরা এখন আিু আহমদের মৃ যু।’ সুযট পরা ষ্িাকবট িিি। 

এয়ারদপাদটচর প্রদি  পদথ এদস পদিদি গাবি। 
‘ষ্গদটর িাইদর পুবিদ র ষ্য গাবিটা োিঁবিদয় আদি,  ার পাদ  গাবি োিঁি 

করাও।’ বনদেচ  বেি সুযটধ্ারী ষ্িাকবট। 
পুবিদ র গাবির পাদ  গাবি োিঁবিদয় পিি। ষ্সনা অবিসাদরর ষ্পাষাক 

পরা দু’েন গাবি ষ্থদক ষ্নদম পিি। ষ্সনা অবিসাদরর ষ্পাষাক পরা দু’েন 
ষ্পিদনর সীট ষ্থদক মাদঝর সীদট এদস িসি। সুযট পরা ষ্িাকবট গাবির োনািার 
কাদি মুখ বনদয় িিি, ‘ষ্ ামরা যাও। বভবভআইবপ কার পাবকচিং-এ ষ্ ামারা ঢুদক 
যাওয়ার পর আমরা ঢুকি। বভবভআইবপ কার পাবকচিং-এর সিচদ ষ পযাদসদে 
োিঁবিদয় থাকদি এই পুবিদ র গাবি। এই গাবিদ  আমরা থাকি। মদন থাদক ষ্যন 
দু’েদন দু’বট গুবি এক সাদথই করদি। টাদগচট গুবিবিি হদয়দি বনবশ্চ  হদয় 
ষ্ ামরা দ্রু  গাবি োবিদয় ষ্িবরদয় আসদি। আমাদের পুবিদ র গাবি ষ্ ামাদের 
িদিা করদি। ষ্ ামাদের ষ্কান ভয় ষ্নই। যাও ষ্ ামরা।’ 

গাবিটা টাটচ বনদয় েিি এয়ারদপাদটচ প্রদিদ র েদন্য। 
সুযট ও েযাদকটধ্ারী পুবিদ র গাবির কাদি ষ্যদ ই সামদনর ও ষ্পিদনর 

দুই েরো এক সাদথ খুদি ষ্গি। 
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গাবিটার ড্রাইবভিং সীদট ষ্িদট বিি একেন পুবি । ষ্পিদনর সীদট 
বডবডবপ(দডপুবট ডাইদরকটর অি পুবি ) র যািংদকর একেন পুবি  অবিসার। বকন্তু 
দু’েদনর কাদিই ইেবের প্রদেদ র বডবডবপ ও সাি ইন্সদপক্টর অি পুবিদ র 
আইবড কাডচ আদি। কাদডচ স্বরাট্রমনমেীর স্বাক্ষর। ষ্সই সাদথ  াদের কাদি ইেবের 
প্র াসন-ক ৃপদক্ষর বেবঠ।  ারা এদসদি একেন বভবভআইবপ পযাদসঞ্জারদক 
বরবসভ কদর ইেবের বনদয় যািার েদন্য। 

সুযট পরা ষ্িাকবট িসি বডবডবপ’র পাদ । আর েযাদকট পরা ষ্িাকবট 
িসি ড্রাইবভিং সীদট িসা ইন্সদপক্টদরর পাদ । 

িদসই সুযট পরা ষ্িাকবট পদকট ষ্থদক দু’বট আইবড কাডচ ষ্ির কদর 
বডবডবপ-দক ষ্েবখদয় িিি, ‘এই ষ্েখুন আইবড কাডচ। আমরা দু’েন ষ্িানািাইড 
ষ্গাদয়ন্দা অবিসার।’ ষ্হদস উঠি দু’েনই ষ্হা ষ্হা কদর। 

 
 
 
গাবি বভবভআইবপ িাউদঞ্জ ষ্রদখ বিিট বেদয় উদঠ বভবভআইবপ িাউদঞ্জ 

ঢুকি ড. আেো, ড. সাহাি নূরী ও সাবিহা সাবি ।  ারা ষ্েখি, ভযান পুবিদ র 
বডবেবপ মাবহর হারুন আদগ ষ্থদকই ষ্সখাদন উপবি । 

ড. আেোদের ষ্েদখই বডবেবপ মাবহর হারুন িিি, ‘আবম আপনাদের 
কথাই ভািবিিাম। আপনারা ষ্েবর করদিন ষ্কন?’ 

‘ধ্ন্যিাে স্যার। ষ্েন বসবডউি সমদয় আসদিও পদনর-বি  বমবনট সময় 
আদি ষ্েন িযান্ড করদ ।’ িিি ড. আেো। 

‘আপবন িিদিন আরও পদনর বি  বমবনট ষ্েবর আদি। বকন্তু আরও বি  
বমবনট আদগ আিংকারা ষ্থদক পুবি  প্রধ্ান এরদকন আমাদের  ািা বেদয়দিন যাদ  
 ািা াবি আবম এয়ারদপাদটচ এদস আিু আহমদের বসবকউবরবটর বিষয়টা ষ্েবখ।’ 
বডবেবপ মাবহর হারুন িিি। 

‘বম. আিু আহমদের বনরাপত্তা বনদয় ওরা এ  উবিগ্ন?’ িির ড. আেো। 
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‘কারণ বম. আিু আহমেদক আমরা বেবন না,  ারা ষ্েদনন। এসি বিষয় 
বনদয় আে সকাদিই প্রবসদডন্ট, প্রধ্ানমেী, ষ্সনা প্রধ্ান ও অভযন্তরীণ বনরাপত্তা 
প্রধ্াদনর সাদথ সবম্মবি  বমবটিং কদরদিন েীঘচক্ষণ ধ্দর। ষ্সখান ষ্থদকই ব বন 
ষ্সাো এদসদিন আিংকারা এয়ারদপাদটচ।’ বডবেবপ মাবহর হারুন িিি। 

‘আসদি উবন ষ্ক স্যার? রাদট্রমনর  ীষচ িযবক্তরা যার সাদথ েীঘচক্ষণ িদস 
বমবটিং কদরন, ব বন অব  অসাধ্ারণ। ষ্ক ব বন?’ বেোসা সাবিহা সাবিদ র। বিিয় 
 ার ষ্োদখ। 

‘আবম োবন না সাবিহা সাবি । আবম বিবি  উপদরর যারা োদনন,  ারা 
ষ্কউ মুখ খুদিন না। কদয়কবেন আদগ আবম আিংকারা ষ্গদি পুবি  প্রধ্ান বম. 
এরদকনদক বেদেস কদরবিদিন বম. আিু আহমে আসদি ষ্ক? ব বন িদিবিদিন 
ষ্য এ প্রে  ারও। বকন্তু প্রেটা ব বন অন্য কাউদক করদ  সাহস পানবন। ব বন 
িিদিন, প্রবসদডন্ট, প্রধ্ানমেী ও ষ্েনাদরি ষ্মাস্তিা িািা আর ষ্কউ  ার পবরেয় 
োদনন না।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 

মুখ হা হদয় ষ্গি ড. আেো, ড. সাহাি নুরী ও সাবিহা সাবিদ র। সাবিহা 
সাবি ই িিি, ‘এমন িযবক্তে ষ্ক হদ  পাদরন স্যার, আমাদের ষ্েদ  বকিংিা 
মুসবিম বিদশ্ব?’ 

বকিু িিদ  যাবেি বডবেবপ মাবহর হারুন, এ সময় এয়ার িাইনদসর 
ষ্প্রাটকি অবিসার এদস মাবহর হারুনদক িিি, ‘স্যার, ষ্েন িযান্ড কদরদি। বম. 
আিু আহমেই প্রথম নামদিন।’ 

সিার ষ্োখ ষ্গি কািঁদের ষ্েয়াদির ষ্ভ র বেদয় িাইদর। 
দুই ব ন বমবনদটর মদধ্যই এয়ার িাইদন্সর ষ্সই ষ্প্রাদটাকি অবিসার আিু 

আহমেদক বনদয় প্রদি  করি বভবভআইবপ িাউদঞ্জ। 
ষ্ি  েূদর থাকদ ই আহমে মূসা বডবেবপ মাবহর হারুনসহ সকদির 

উদদ্দদশ্য সািাম বেদয় িিি, ‘ধ্ন্যিাে বম. মাবহর হারুন কট কদর এদসদিন 
ষ্সেন্য।’ 

সিাই সািাম বনি। সািাম বনদয় বডবেবপ মাবহর হারুন িিি, ‘আমার 
কদটর কথা িিদিন, ওদের কদটর কথা িিদিন না। দিষময করা হদিা না?’ 
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হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘ওরা আমার ভাই-দিান ষ্ া। ভাইদয়র েদন্য 
ওরা একটু কট করদ ই পাদর।’ 

‘আমাদক ভাই িিা ষ্হাি না, এটাও ষ্ া একটা দিষময।’ িিি বডবেবপ 
মাবহর হারুন।  ার মুদখ হাবস। 

‘আপবন ভাই অিশ্যই। বকন্তু  ার সাদথ আপবন ভযাদনর পুবি  প্রধ্ানও। 
আপনার কাে, সি সময় আইদনর বনয়েণ। অ এি ষ্স সময় খুিই মূিযিান। সি 
নাগবরদকর এই মূিয সম্পদকচ সদে ন থাকা েরকার।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ধ্ন্যিাে বম. আিু আহমে। সব যকার িি যারা,  ারা সিাইদক িি কদর 
ষ্েদখ। পুবি দক এই মযচাোর আসন ষ্কউ ষ্েয় না।’ 

আহমে মুসা বডবেবপ মাবহর হারুদনর সাদথ হ্ান্ডদ ক করার পর ড. 
সাহি নূরীর সাদথ হ্ান্ডদ ক কদর সাবিহা সাবিদ র সামদন বগদয় িিি, ‘ভািদিন 
না বম. মাবহর হারুন সাবিহা সাবি দের ষ্েনাদর নদক ষ্েখদিন বভন্নভাদি। ওরা 
ষ্ে , োব দক িি করদি, পুবি দকও িি করদি। ষ্কমন,  াই না সাবিহা 
সাবি ?’ 

মুহূদ চর েদন্য কথায় ষ্িে ষ্টদনই আহমে মুসা আিার িিি, ‘বক খির, 
সাবিহা সাবি ? ষ্ ামাদের বথবসদসর একটা  ক্ত অিং  বনদয় বিপদে পদিবিদি, 
ষ্সটা ষ্কদটদি?’ 

হাসি সাবিহা সাবি । ষ্সই সাদথ বিবি   ার ষ্োখ। িিি, ‘ঐ ষ্িাট 
ঘটনাও আপনার মদন আদি?’ 

‘ওটা ষ্িাট ঘটনা নয়। ড. আেোদক বেদেস কদর ষ্েখ। যারা ডক্টদরট 
কদরদি  ারা এটা োদন।  াই না ড. আেো?’ িিি ড. আেোর বেদক  াবকদয় 
আহমে মুসা। সিাই বমদি িসদ  ষ্গি। 

িসদ  বগদয় আহমে মুসা হাদ র িযাগটা ষ্সািায় ষ্রদখ িিি, ‘আপনারা 
িসুন। আবম একটু ষ্ে  হদয় আবস। অেু িাবক আদি, ষ্েদন অেুটা করদ  
পাবরবন।’ 

আহমে মুসা এদগাদিা টয়দিদটর বেদক। 
সিাই িদসদি। 
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ড. সাহাি নূরী িিি, ‘ ার মাদন বম. আিু আহমে সি সময় অেুর সাদথ 
থাদকন?’ 

হ্ািঁ মামা, এটা আবম ষ্খয়াি কদরবি। আবম ষ্েদখবি, নামাদযর সময় নয়, 
 িুও ব বন অেু কদর এদিন।  ার মাদন অেু ভাঙদিই ব বন অেু কদরন।’ ড. 
আেো িিি। 

‘আবম শুদনবি েরদি -িুেুগচদের এ গুণ থাদক। খুিই ভাদিা ও মহৎ গুণ 
এটা। এ গুণও বম. আিু আহমদের আদি! এটা এটা িি িযাপার। একেন ষ্িাক 
যখন সি সময় আল্লাহমূখী থাকদ  োয়,  খন  ার মদধ্য এ গুদণর সৃবট হয় 
শুদনবি।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 

‘একটা িযাপার আপনারা িক্ষয করুন। বকিুক্ষণ আমরাই আদিােনা 
করিাম ষ্য ব বন িি একেন িযবক্তে, যার পবরেয়  ুরদির পুবি  প্রধ্ানদকও 
োনদ  ষ্েয়া হয়বন! ষ্প্রবসদডন্ট আর প্রধ্ানমেীর মদধ্য যার পবরেয় সীমািি! ষ্সই 
িযবক্তে একমাি আমাদের মাদঝ এদিন বকন্তু িুঝা ষ্গি না ষ্য ব বন এ  িি 
একেন িযবক্তে! ব বনই প্রথম আমাদের সািাম বেদয়দিন। কথাও িদিদিন ব বন 
আমাদের সাদথ। আমার বথবসদসর ম  ষ্িাট ঘটনার খিরও ব বন বনদয়দিন। এ 
সদির মাধ্যদম ব বন আমাদের গুরুেদকই িি কদর  ুদি ধ্দরদিন, বনদের িি 
িযবক্তদের,  ার বনদের মযচাোর কথা এিিং  া প্রে চন করার বিষয় ব বন 
বিন্দুমািও ভাদিনবন।’ সাবিহা সাবি  িিি। 

‘এটা সব যকার িিদের প্রমাণ। সব যকার িিদের কাদি একেন পদথর 
মানুষও পিচদ র ম  িি। িিরা বকন্তু বনদেদক সিার ষ্েদয় ষ্িাট মদন কদর। বম. 
আিু আহমদের মদধ্য এইমাি এই গুদণরই ষ্ া আমরা প্রকা  ষ্েখিাম।’ িিি 
বডবেবপ মাবহর হারুন। 

আহমে মুসা ষ্ে  হদয় বিদর এদসদি। গল্পগুেি েিদি।  
এরই মদধ্য েযাক্স পবরদি ন কদরদি িাউদঞ্জর ষ্িাকরা। 
বসবকউবরবটর একেন ষ্িাক এদস িিি বডবেবপ মাবহর হারুনদক, ‘স্যার, 

সি ষ্রবড। ষ্মহমাদনর গাবি পার হিার পর, অন্য যািীরা  াদের গাবিদ  
উঠদিন।’ 



বিপদে আনাদ াবিয়া  69 

 

‘বঠক আদি, আমরা উঠবি।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 
সিাই উদঠ োিঁিাি। েিি সিাই বিিদটর বেদক। 
বিিদট উদঠ বডবেবপ মাবহর হারুন িিি ড. আেোদক, ‘আপনাদের 

রাদভি েযানটা কী ড. আেো?’ 
‘ধ্ন্যিাে। আমরা একপাই গাবি এদনবি সিাই আমরা এক সাদথ ষ্যদ  

োই িদি। স্যার ও মামা িসদিন ষ্পিদনর সীদট। সাবিহা সাবি  গাবি ড্রাইভ 
করদি। আবম িসি  ার পাদ র সীদট।’ 

‘অি রাইট। আমার গাবিটা থাকদি আপনাদের গাবির ষ্পিদন। 
আপনাদের গাবি টাটচ বনদয় এদগাদি আমার গাবি টাটচ ষ্নদি।’ 

বিিট ষ্থদক বভবভআইবপ কার পাবকচিং-এ এদস বডবেবপ মাবহর হারুন 
আহমে মুসার সাদথ হ্ান্ডদ ক কদর  ার গাবির বেদক এদগাদিা। আহমে মুসাও 
এদগাদিা  ার গাবির বেদক। 

আহমে মুসার ডান পাদ  সাবিহা সাবি ।  দি ষ্স ধ্াপ খাদনক সামদন 
এবগদয়দি, ড্রাইবভিং সীদট যাদি িদিই  ার এই এদগাদনাটা। 

গাবির কাদি প্রায় ষ্পৌিঁদি ষ্গদি  ারা। 
আ -পা টা ষ্েখদ  বগদয় হঠাৎ সাবিহা সাবিদ র ষ্োখ দু’বট দুই ব ন 

সাবর সামদনর একটা গাবির োনািায় আটদক ষ্গি। ষ্েখি গাবিটার দু’বট োনািা 
অথচাৎ ড্রাইবভিং সীট ও ষ্পিদনর সীদটর োনািা বেদয় বরভিভাদরর দুই নি  াক 
কদরদি আহমে মুসাদক িক্ষয কদর। বরভিভাদরর নিগুদিা োনািার িাইদর 
ষ্িবরদয় আদসবন িদি সাধ্ারণভাদি  া কাদরা নেদর পিার কথা নয়। িুঝদ  
পারি সাবিহা সাবি  কী ঘটদ  যাদে। 

ষ্কিঁদপ উঠি  ার ষ্গাটা অন্তরাত্মা। এখন ষ্ া বেৎকার করার সময় ষ্নই, 
সািধ্ান করারও সময় ষ্নই। বপিু হদট ধ্াক্কা বেদয় সবরদয় ষ্েয়ার সময়ও ষ্নই। 

আর বকিু ভািদ  পারি না সাবিহা সাবি । ষ্োদখর পিদক বনদের 
ষ্েহটাদক ষ্স সবরদয় বনি আহমে মুসার সামদন। 

প্রায় একই সিংদগ দু’বট গুবি এদস বিি হদিা সাবিহা সাবিদ র িাম িুদক। 
পদি যাবেি সাবিহা সাবি  ষ্পিন বেদক। 
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আহমে মুসার ষ্োদখ সিটা বিষয় ধ্রা পদি ষ্গদি   ক্ষদণ। েযাদকদটর 
পদকট ষ্থদক  ার ডান হাদ  উদঠ এদসদি বরভিভার। 

আহমে মুসা িািঁ হা  বেদয় সাবিহা সাবি দক িুদক আিঁকদি ধ্দর ডান হা  
বেদয় গুবি করি গাবিটার সামদনর টায়াদর। 

গাবিটা েিদ  শুরু কদরবিি। একটা িািঁক বনদয়  ব্দ কদর গাবিটা ষ্থদম 
ষ্গি। গাবি ষ্থদক ষ্ির হদয় দু’েন ষ্সনা অবিসার িুদট পািাবেি। 

আহমে মুসা গুবি করদ  যাবেি। বকন্তু  ার আদগই দু’ষ্সনা অবিসাদরর 
ষ্েহই বিদফাবর  হদিা। দু’বট ষ্েহই অবগ্ন ষ্গািক হদয় বকিুটা উপদর উদঠ টুকদরা 
টুকদরা হদয় িবিদয়-বিবটদয় পিি। 

বডবেবপ িুদট আসবিি আহমে মুসার গাবির বেদক। আহমে মুসা  াদক 
িক্ষয কদর িিি, ‘বম. মাবহর হারুন, আপবন ওবেকটা ষ্েখুন ওদের আদরকটা গ্রুপ 
বভবভআইবপ কারপাদকচই আদি।’ 

‘ষ্েখবি আবম বম. আিু আহমে।’ িদি বডবেবপ মাবহর হারুন সোসীদের 
গাবির বেদক িুটি। 

ড. সাহাি নূরী, আপবন ড্রাইদভ িসুন। আর ড. আেো আপবন েরো 
খুিুন। এদক হাসপা াদি বনদ  হদি। দ্রু  কদণ্ঠ আহমে মুসা িিি ওদের িক্ষয 
কদর। 

গাবির েরো খুিি ড. আেো িুদট এদস। 
আহমে মুসা সাবিহা সাবি দক পািঁেদকািা কদর বনদয় গাবিদ  উঠি। 

সীদটর উপর শুইদয় বেদ  ষ্গি সাবিহা সাবি দক। 
‘স্যার, আমাদক  ক্ত কদর ধ্দর রাখুন। ওরা আমাদক বনদ  আসদি। আর 

একটু সময় োই। একটা কথা িিদ  োই।’ খুি কদটর সাদথ ষ্িবরদয় আসা এই 
কদয়কটা কথা প্রথম ষ্ ানা ষ্গি সাবিহা সাবিদ র কণ্ঠ ষ্থদক। 

‘বঠক আদি আবম ধ্দর আবি ষ্ ামাদক। ষ্ ামার বকিু হদি না। আমরা 
বনদয় যাবে ষ্ ামাদক হাসপা াদি। কী িিদি িি  ুবম।’ 



বিপদে আনাদ াবিয়া  71 

 

‘আমার ষ্েদয় সুখী মানুষ এই মুহূদ চ দুবনয়াদ  আর ষ্কউ ষ্নই, স্যার। 
ওরা আপনাদক মারদ  ষ্েদয়বিি। আবম আপনাদক িািঁোদ  ষ্পদরবি আল্লাহ্’র 
ইোয়।’ ষ্থদম ষ্গি সাবিহা সাবিদ র কণ্ঠ। 

ষ্োখ দু’বট িুদে ষ্গি  ার। 
‘ ুবম এটা করদ  ষ্গদি ষ্কন, সাবিহা? আমার ষ্ া দুবনয়াদ  োইিার বকিু 

ষ্নই! বকন্তু ষ্ ামার ষ্ া েীিদনর শুরু।’ আহমে মুসা িিি। 
‘দুবনয়াদ  আপনার োইিার বকিু ষ্নই। বকন্তু দুবনয়ার প্রদয়ােন আদি 

আপনাদক। আমার ম  সাবিহা সাবি     আদি, আরও    েন্মাদি। বকন্তু 
আপনার ম  ষ্িাকদের আল্লাহ্ কোবেৎ দুবনয়াদ  পাঠান। আবম খুি খুব । আবম 
আপনার িাহুর উপর মরদ  পারবি। আবম...।’ 

‘ ুবম এ  কথা িদিা না সাবিহা। আল্লাহ্ ষ্ ামাদক িািঁোদিন। আমরা 
যাবে হাসপা াদি।’ িিি আহমে মুসা। 

দু’ষ্োখ িুদে বগদয়বিি সাবিহা সাবিদ র। খুদি ষ্গি আিার। গভীর ক্লাবন্ত 
ষ্স ষ্োদখ। ষ্যন ঘুদম ষ্িদয় আদি  ার দুই ষ্োখ।  ার অফুট কদণ্ঠ আবম ষ্সটা 
োনার েদন্য ষ্ া আর ষ্িিঁদে থাকদিা না। িিদিন বক স্যার আপনার পবরেয়।’ 

আহমে মুসার দু’ষ্োখ ষ্থদক গবিদয় পিি দু’ষ্িাটা অশ্রু। িিি, ‘আমার 
পবরেয় না ষ্েয়া আমার অহিংকার নয়, সাবিহা; ষ্সটা আমার প্রদয়ােন। দুুঃবখ  
আবম এর েদন্য। আবম ষ্ ামাদের এক ভাই- আহমে মুসা।’ 

দু’ষ্োখ িুদে বগদয়বিি সাবিহা সাবিদ র। েমদক ওঠার ম  প্রেণ্ড 
 বক্তদ   া ষ্যন খুদি ষ্গি। বির হদিা আহমে মুসার মুদখর উপর। প্রাণ ভদর 
সমগ্র সত্তা বেদয় ষ্যন ষ্েখদি আহমে মুসাদক। 

ওবেদক বসদটর এক ষ্কাদন ষ্কান রকদম িদস সাবিহা সাবিদ র মাথায় 
হা  ষ্রদখ অদঝাদর কািঁেবিি ড. আেো। আহমে মুসার কদণ্ঠর ষ্ ষ উচ্চারণ শুদন 
ষ্সও েমদক উদঠ  াবকদয়বিি আহমে মুসার বেদক।  ার ষ্স ষ্োদখও বিিদয়র ঝি 
উদঠদি। 

আিার ষ্োখ দু’বট িুদে ষ্গি সাবিহা সাবিদ র। বকন্তু  ার ষ্ঠািঁদট অসীম 
এক প্রাব  ও প্রসন্ন ার হাবস। িিি অফুট কদণ্ঠ ষ্োখ িুদে ষ্থদকই, 
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‘আিহমদুবিল্লাহ্! আমার ষ্সৌভাগয। আল্লাহ্’র অসীম েয়া। আল্লাহ্’র কাদি বনদয় 
যািার ম  সঞ্চয় আমার বকিুই বিি না। বকন্তু এখন আল্লাহ্-দক িিদ  পারদিা, 
 ার অব বপ্রয় এক িান্দার পাদ  আবম োিঁিাদ  ষ্পদরবিিাম।’ 

ষ্োখ দু’বট  ার আিার খুিদিা। েৃবট বনিি আহমে মুসার বেদক। িিি, 
‘অদনক, অ-দন-ক িি আপবন, পরকাদিও বক পাদ  থাকদ  পা-রদিা আপনার।’ 
 ার ষ্োখ ষ্থদক অশ্রু গবিদয় পিদি এিিং  ার কদণ্ঠর ষ্ ষ  দব্দর সাদথ অিরুি 
আদিদগর একটা উচ্ছ্বাস ষ্যন ষ্ভদঙ পিি। ষ্কিঁদপ উঠি  ার ষ্েহটা। ষ্সই সাদথ 
 ার মুখটা গবিদয় পিি এক পাদ ।  ার মুদখ, ষ্েদহ ষ্নদম এি প্র াবন্তর এক 
বনখুিঁ  বনস্তব্ধ া। 

সাবিহা সাবিদ র মাথা েবিদয় ধ্দর ডুকদর ষ্কিঁদে উঠি ড. আেো। 
আহমে মুসার মুখ ষ্থদক ষ্িবরদয় এি, ‘ইন্নাবিল্লাবহ ওয়া ইন্না ইিাইবহ 

রাবেউন’। কািঁপা, ভাঙা কণ্ঠ আহমে মুসার। 
গাবি থাবমদয় বেদয়বিি ড. সাহাি নূরী। 
 ার ষ্োখ বেদয়ও অশ্রু গিাদে। 
‘ড. নূরী, আপবন ড. মাহেুন মােহারদক ষ্টবিদিান করুন।  ািঁদক ঘটনা 

োবনদয় হাসপা াদি আসদ  িিুন। আর েিুন আপবন হাসপা াদি।’ 
আহমে মুসাই সাবিহা সাবিদ র ষ্েহ ষ্যভাদি ধ্দর িদসবিি, ষ্সভাদিই 

 াদক গাবি ষ্থদক ষ্ির কদর এদন হাসপা াদির রবিদ   ুদি বেি। 
পাদ ই সাবিহা সাবিদ র বপ া ড. মাহেুন মােহার োিঁবিদয়বিি। ষ্মদয়র 

রক্ত ষ্ভো িা  ষ্েদখই  াদক েবিদয় ধ্দর ষ্কিঁদে উঠি ষ্স। 
 ার পাদ  োিঁিাি আহমে মুসা। 
সান্তনা ষ্েয়ার ষ্েটা করদিা না আহমে মুসা। কািঁো উবে । বমবনট খাদনক 

অদপক্ষার পর হাসপা াদির ষ্িাকরাই বিনদয়র সাদথ িিি, ‘স্যার, েয়া কদর 
আমাদের কাে করদ  বেন,০ েীে।’ 

ড. মাহেুন মােহার মুখ  ুিি।  াকাি ওদের বেদক। অশ্রু ষ্ধ্ায়া  ার 
মুখ। 

উদঠ োিঁিাি। িিি, ‘েি িািা, ষ্কাথায় যাদি।’ 
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রবি ষ্থদক একটু সদর োিঁিাদ  বগদয় ষ্েখদ  ষ্পি আহমে মুসাদক। সিংদগ 
সিংদগ েবিদয় ধ্রি  াদক। ষ্কিঁদে উঠি আিার। 

‘স্যবর, স্যার। আমাদক িািঁোদ  বগদয়ই েীিন বেদ  হদয়দি সাবিহা 
সাবি দক। আবম স্যবর।’ িিি আহমে মুসা। 

ড. মাহেুন মােহার আহমে মুসাদক ষ্িদি বেদয়  ার দুই হা  আহমে 
মুসার কািঁদধ্ ষ্রদখ িিি, ‘স্যবর ষ্কন?’ আমার ষ্মদয় বক যা করার নয়  াই কদরদি, 
আমার ষ্মদয় বক অন্যায় বকিু কদরদি? আবম কািঁেবি বক এই েদন্য ষ্য আমার ষ্মদয় 
ষ্কন েীিন বেদ  ষ্গি? না,  া নয় বম. আিু আহমে। আমার এ কান্না ষ্গৌরদির। 
ষ্েদ র েদন্য বিনা বিধ্ায় েীিন ষ্েয়ার ম  সাহস আমার ষ্মদয় ষ্েখাদ  ষ্পদরদি, 
এই েরদনর মহৎ বসিান্ত ষ্স বনদ  ষ্পদরদি, এই ষ্গৌরদিই আবম কািঁেবি। 
আিহামদুবিল্লাহ্! আমার ষ্মদয় ক’বেদনই আপনাদক বেনদ  ষ্পদরদি, িুঝদ  
ষ্পদরদি ষ্য,    সাবিহা সাবিদ র বিবনমদয় হদিও আপনাদক িািঁোদনা েরকার। 
আবম...।’ 

আহমে মুসা েবিদয় ধ্রি ড. মাহেুন মােহারদক। িিি, ‘স্যার, এভাদি 
িিদিন না। দুবনয়ার সি মানুষ সমান। আর কারও েদন্য পৃবথিীর ষ্কান কাে 
আল্লাহ্ আটদক রাদখন না। ব বনই সিবকিুর বনয়ামক ও বনয়ন্তা।’ 

ড. মাহেুন মােহার িিি, ‘ষ্ ামার কথাও বঠক। বকন্তু আল্লাহ্ ষ্যমন পািঁে 
আঙুিদক সমান কদর সৃবট কদরনবন ষ্ মবন দুবনয়ার সি মানুষ ষ্মধ্া, ষ্যাগয ার 
বেক বেদয় সমান নয়।’ 

কথা ষ্ ষ কদর িিি, ‘েি, আমরা ওবেদক যাই। ড. আেো ও ড. সাহাি 
নূরী সাবিহা সাবিদ র সাদথ ষ্গদি।’ 

দু’েদনই েিি হাসপা াদির ষ্ভ দর। 
এক ঘন্টা পদর ভযান-এর পুবি  প্রধ্ান বডবেবপ মাবহর হারুন এি 

হাসপা াদি। 
আহমে মুসা  খন িদসবিি হাসপা াদির বভআইবপ বরদসপ ন িাউদঞ্জ। 

ষ্সখাদন িদসবিি, আহমে মুসা, ড. আেো, ড. সাহাি নূরী, ড. মাহেুন মােহার 
একেন পুবি  ইনদেক্টর। 



বিপদে আনাদ াবিয়া  74 

 

বডবেবপ মাবহর হারুন িাউদঞ্জ প্রদি  করদ ই পুবি  ইনসদপক্টর উদঠ 
োিঁিাি। 

‘ ুবম একটু ওবেদক িস ইনসদপক্টর।’ 
পুবি  ইনসদপক্টর একটা স্যািুট বেদয় িাইদর েদি ষ্গি। 
বডবেবপ মাবহর হারুন িদসই িিি, ‘স্যবর ড. মাহেুন মােহার। সাবিহা 

সাবি  ষ্মদয়টা অ যন্ত িাইট বিি। ষ্স আমাদের সিার আেদরর। ষ্কউই...।’ 
‘বম. মাবহর হারুন, সাবিহা সাবি  িি বিি িদিই অদ া িি বসিান্ত বনদ  

ষ্পদরদি, িি সাহস ষ্েখাদ  ষ্পদরদি।’ িিি ড. মাহেুন মােহার।  ার ষ্ দষর 
কথাগুদিা কান্নায় ষ্ভদঙ পিি। 

ড. আেো ড. মাহেুন মােহাদরর বপদঠ সান্তনার হা  ষ্রদখ িিি, 
‘আপবন বঠক িদিদিন আিংকি। িুদক দুই দুইবট গুবি খািার পরও  ার ষ্োদখ মুদখ 
দুুঃখ-দিেনার ষ্কান বেি বিি না। একটুও কািঁদেবন, আ চনাে কদরবন সাবিহা। 
মৃ যুদক আসন্ন ষ্েদনও ষ্স িদিদি, আমার ষ্েদয় সুবখ মানুষ এই মুহূদ চ, স্যার, ওরা 
আপনাদক মারদ  ষ্েদয়বিি, আবম আপনাদক িািঁোদ  ষ্পদরবি আল্লাহ্’র ইোয়। 
দুবনয়াদ  আপনার োইিার বকিুদনই হয়দ া, বকন্তু দুবনয়ার প্রদয়ােন আদি 
আপনাদক। ষ্ ষ মুহূ...।’ 

ড. আেোর কথার মাঝখাদন আহমে মুসা িদি উঠি, ‘সাবিহা সাবি  
বিি এখাদন আমাদের সিার ষ্িাট, বকন্তু সিার ষ্েদয় িি কাে ষ্স কদরদি। আল্লাহ্ 
 ার  াহাো  কিুি করুন।  ার েদন্য এখন ষ্োয়াই হদি  াদক িরণ করার, 
েিা োনাদনার উপায়।’ 

‘বেে আপনারা এটাই করুন। একেন  হীদের বপ া হওয়ার এখন 
আমার েীিদনর সিদেদয় িি পাওয়া।’ িিি ড. মাহেুন মােহার। 

সিাই িদি উঠি। আবমন। একটু বনরি া। 
‘মাি করদিন সকাদি, আবম বম. আিু আহমদের সাদথ একটু কথা িিদ  

োই।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 
‘ াহদি আমরা সিাই িাইদর যািার েরকার ষ্নই। আমাদক একটু কথা 

িিার সুদযাগ বেদিই হদিা।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 
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‘ষ্কান অসুবিধ্া ষ্নই। আমরা িরিং খুব ই হদিা।’ িিি ড. আেো। 
‘বম. আিু আহমে, আপবন বঠকই িদিবিদিন। ওদের আদরকটা গ্রুপ 

আদরকটা গাবিদ  ওখাদন উপবি  বিি। বকন্তু বিিদয়র িযাপার হদিা, গুবি 
বনদক্ষপকারীরা বিি দসবনদকর ষ্িদ , অন্যবেদক আদরকটা গাবিদ  যারা বিি, 
 ারা বিি পুবিদ র গাবিদ  পুবিদ র ষ্পাষাদক। পুবিদ র গাবি হওয়ায় এিিং 
গাবিটাদক দ্রু  েদি ষ্যদ  ষ্েদখ আবম প্রথমটায় বিভ্রান্ত হদয়বিিাম। আবম ধ্ারণা 
কদরবিিাম. পুবি  হয়দ া সদন্দহেনক কাউদক  ািা করদি। বকন্তু যখনই মদন 
পিি গুবি বনদক্ষপকারীরা বিি দসবনদকর ষ্পাষাদক,  খনই িুঝদ  পাবর আবম 
বিভ্রান্ত হদয়বি। ষ্খািঁে বনদ  বগদয় ষ্েখা ষ্গি পুবিদ র গাবি ষ্ভদি ষ্গদট ষ্কউ 
 াদের আটকায়বন। ষ্ ষ পযচন্ত গাবিটার আর হবেস ষ্মদিবন। গাবির নাম্বার 
পাওয়া ষ্গদি, বকন্তু ষ্সটা অিশ্যই ভুয়া নাম্বার হদি।’ 

একটু থামি বডবেবপ মাবহর হারুন। মুহূ চ কয় পদর আিার শুরু করি, 
‘বকন্তু আবম বিবি  হবে, গুবি বনদক্ষপকারীদের মরদ  হদিা ষ্কন? ধ্রা যাদ  না 
পদি এ েদন্যই বক?’  

‘ধ্রা যাদ  না পদি এটা বনবশ্চ  করার েন্যই  াদের ষ্েদহ আদগ ষ্থদক 
ষ্িামা িািঁধ্া বিি, এটাই হদ  পাদর।  দি সাধ্ারণুঃ  এমনটা হয় না। বনদেদের 
কাউদক যখন ষ্কান বম দন পাঠাদনা হয়,  খন  ার ধ্রা পিা ষ্রাধ্ করার েদন্য 
 াদক হ যা করা হদি এটা  াদক োনদ  ষ্েয়া হয় না। বনদেদের কাউদক যখন 
ষ্কান বম দন পাঠাদনা হয়,  খন  ার ধ্রা পিা ষ্রাধ্ করার েদন্য  াদক হ যা করা 
হদি এট  াদক োনদ  ষ্েয়া হয় না। কারও গাদয় ষ্িামা ষ্িিঁদধ্ যখন কাউদক ষ্কান 
বম দন পাঠাদনা হয়  খন ষ্সটা হয় িাধ্য কদর কাে করাদনার ঘটনা। আমার মদন 
হয় আেদকর ঘটনায় এমনটাই করা হদয়দি। আমার মদন হয়, এই িন্দুকিাে 
দু’েনদক অদঢি টাকা বেদয় িা অন্যদকানভাদি িাধ্য কদর এই   চ ষ্েয়া হদয়দি 
ষ্য, মারদ  না পারদি  াদের মরদ  হদি। মারাটা যাদ  বনবশ্চ  হয়, ষ্সেদন্যই 
এমনটা করা হদয়দি। না মারদ  পারদি ষ্যদহ ু  াদেরই মরদ  হদি,  াই মরার 
িযাপাদর সামান্য ম গািিব  হদি না।’ আহমে মুসা িিি। 
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‘ধ্ন্যিাে বম. আিু আহমে। আপনার বেন্তাটাই সবঠক।  াহদি ধ্দর বনদ  
হদি ষ্সনা অবিসাদরর ষ্পাষাক পরা গুবি বনদক্ষপকারীরা এিিং পুবিদ র ষ্পাষাদক 
আসা যারা  াদের হ যা করি,  ারা এক গ্রুদপর মদধ্য একটা প্রব বক্রয়া হিার 
কথা বিি।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 

‘হওয়াটাই স্বাভাবিক। আো গাবিটা অক্ষ  আদি? গাবিদ  বকিু পাওয়া 
যায়বন? গাবির কাগে-পি ষ্থদক ষ্কান ক্লু পাওয়ার সুদযাগ আদি বকনা?’ আহমে 
মুসা িিি। 

‘গাবির কাগেপি ও গাবির নাম্বার, ষ্েবসস নাম্বার ষ্েদখ বকিু ষ্ির করা 
যায় বকনা  া পদর ষ্ভদি ষ্েখদ  হদি। গাবিদ  অন্য ষ্কান কাগেপি পাওয়া 
যায়বন। বসগাদরদটর একটা পযাদকট পাওয়া ষ্গদি। পযাদকদটর গাদয় বকিু 
বহবেবিবে বিখা আদি। এগাদরা বডবেদটর একটা নাম্বারও আদি, বকন্তু ষ্টবিদিান 
নাম্বার নয়।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 

‘বসগাদরদটর পযাদকটটা বক আদি?’ আহমে মুসা িিি। 
‘হ্ািঁ, আমরা বনদয় এদসবি। আমার কাদিই আদি।’ িদি বডবেবপ মাবহর 

হারুন পদকট ষ্থদক বসগাদরদটর পযাদকটটা ষ্ির কদর আহমে মুসার হাদ  বেি। 
আহমে মুসা বসগাদরদটর পযাদকটটা হাদ  বনদয় একনের উদল্ট-পাদল্ট ষ্েখি। 

মুখ উজ্জ্বি হদয় উঠি আহমে মুসার। বডবেবপ মাবহর হারুন যাদক 
বহবেবিবে ষ্িখা িদিদি, ষ্সটা বহবেবিবে বকিু নয় কািঁপা হাদ র বহব্রু ভাষায় ষ্িখা। 
নাম্বারগুদিার বেদক ষ্োখ বনিি হদিা আহমে মুসার। এগাদরাবট বডবেদটর উপর 
একিার ষ্োখ িুবিদয় আহমে মুসা বডবেবপ মাবহর হারুনদক িিি, ‘বম. মাবহর 
হারুন, োমচান ষ্মািাইি ষ্কাম্পাবন বডবটএি-এর ষ্িবসক নাম্বার বক?’ 

‘বেদরা বি বি বসক্স।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 
হাবস িদুট উঠি আহমে মুসার ষ্ঠািঁদট। িিি, ‘ষ্িবসক নাম্বাদরর োর 

বডবেদটর দুই ষ্োিার পদ যকবটদক উবল্টদয় বিদখদি। বেদরা বি হদয়দি বি বেদরা 
এিিং বি বসক্স হদয়দি বসক্স বি।  াহদি পরি চী ষ্োি সিংখযাগুদিাদকও বনশ্চয় 
এভাদি উবল্টদয় ষ্িখা হদয়দি।  দি সিচদ ষ ষ্িদোি বডবেটবট বঠক থাকার কথা।’ 
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‘বক কদর িুঝদিন? ওটা বক ষ্কান ষ্টবিদিান নাম্বার?’ িিি বডবেবপ 
মাবহর হারুন। 

‘হ্ািঁ বম. মাবহর হারুন। এবট বডবটএি-এর ষ্মািাইি নাম্বার িদিই মদন 
হয়। বডবটএি-এর োরবট ষ্িবসক বডবেদটর দুই ষ্োিার প্রদ যক ষ্োিার দুই 
বডবেটদক আদগ বপদি বিদখদি। আবম মদন কবর পরি চী ষ্োিাগুদিাদকও 
এইভাদি আদগ-বপদি কদর বিদখদি। ষ্েখুন, এইভাদি সাোদি বডবটএি-এর 
একটা ষ্মািাইি নাম্বার হদয় যায়। 

বসগাদরদটর ষ্খািটা হাদ  বনি বডবেবপ মাবহর হারুন। একিার ভাদিা 
কদর ষ্োখ িুবিদয়ই ষ্স উোবস  কদণ্ঠ িদি উঠি, ধ্ন্যিাে আিু আহমে। আপবন 
বনভুচিভাদি ধ্ািঁধ্ািঁটাদক ষ্ভদঙদিন। বনবশ্চ ই কাদরা একটা ষ্মািাইি নাম্বার হদি 
এটা।  াদের কাদরা বক?’ 

‘ াদের কাদরা হিার সম্ভািনাই ষ্িব । মদন হয়, গাবিদ  িদসই কট কদর 
ষ্টবিদিান নাম্বারটা বিদখদি। ষ্েখুন প্রদ যকবট বডবেটই বকিুটা আিঁকািািঁকা এিিং 
মাদঝর ষ্েসগুদিার মদধ্য ষ্কান ভারসাময ষ্নই।  ার মাদন েিন্ত গাবিদ  িদসই 
নাম্বারবট ষ্িখা হদয়দি। েরুবর িদিই কট কদর এভাদি ষ্িখা হদয়দি এিিং আে 
গাবিদ  িদসই এই নাম্বার ষ্িখা হদয়দি।’ িিি আহমে মুসা। 

মুখ উজ্জ্বি হদয় উদঠদি বডবেবপ মাবহর হারুদনর। িিি, ‘আপবন রাইটবি 
আইদডনবটিাই কদরদিন আিু আহমে। ষ্টবিদিান নাম্বারবট আমাদের কাদে 
আসদ  পাদর। অন্য বহবেবিবে ষ্িখার বকিু িুঝদিন?’ 

‘অন্য বহবেবিবে ষ্িখাটাও বহব্রু। েিন্ত গাবিদ  িদস ষ্িখা হদয়দি িদিই 
একটু ষ্িব  বহবেবিবে িাগদি। এই বহবেবিবে অক্ষারগুদিা হদে একটা রাস্তার 
নাম এিিং একটা ষ্িাদক দনর নাম্বার।’ থামি আহমে মুসা। 

আহমে মুসা এই বঠকানাদক খুিই গুরুেপূণচ মদন করি। এখাদন এভাদি 
সিার সামদন এই বঠকানা প্রকা  করা বঠক মদন করি না।  ািািা হাসপা াদির 
এই বভআইবপ িাউঞ্জ ক টা বনরাপে, এখাদন ষ্কান ইদিকরবনক ষ্োখ িা কান 
আদি বকনা ষ্ক োদন। সু রািং বঠকানার বিষয়টা ষ্েদপ যাওয়াই বঠক মদন করি 
আহমে মুসা। বডবেবপ মাবহর হারুদনর পরি চী বেোসার েিাদি িিি আহমে 
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মুসা, ‘ওটা বনদয় আর একটু ভািদ  হদি। বসগাদরদটর ষ্খািটা আমার কাদিই 
থাক।’ 

‘বঠক আদি বম. আিু আহমে, ওটা আপনার কাদিই থাকা েরকার।  েন্ত 
পবরোিনার সি োবয়ে আপনার উপর ষ্েয়া হদয়দি।  দি ওরা আপনাদক মারার 
েদন্য মবরয়া হদয় উদঠদি। এ ষ্েটা  ারা শুরু ষ্থদকই করদি। গ কাি আিংদগারায় 
আপনার উপর আক্রমণ হদয়দি। আে এখাদন আপনাদক হ যার একটা ভয়িংকর 
পবরকল্পনা কদরবিি। আমরা আপনার েদন্য উবিগ্ন। এরপর ষ্থদক আপনার 
বনরাপত্তাদক সিচাবধ্ক গুরুে বেদ  িিা হদয়দি। বেে আপনাদক সািধ্ান হদ  
হদি। আমরা আপনাদক ষ্য ষ্কান সাহাযয করদ  প্রস্তু ।’ িিি বডবেবপ মাবহর 
হারুন। 

‘ধ্ন্যিাে আপনাদক। সািধ্ান থাকা সি মানুদষর ম  আমারও খুি 
স্বাভাবিক একটা প্রিণ া। িাবক আল্লাহ্ ভরসা।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আল্লাহ্ ভরসা। আমার ষ্মদয় যাদের ষিযদে বনহ  হদয়দি,  াদের আবম 
 াবস্ত োই। প্রাথচনা কবর, ওদের পাকিাও কদর বম. আিু আহমে ওদের  াবস্ত বেদ  
এিিং ষিযে উদেে করদ  সমথচ ষ্হান।’ িিি ড. মাহেুন মােহার। 

আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি। োিঁবিদয় িদি উঠি, ‘আবম একটু উঠদ  োই। 
ওবেদক বক হদে  া একটু ষ্েখা েরকার।’ 

‘অিশ্যই, েিুন আমরাও যাি।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 
সিাই উদঠ োিঁিাি। 
 
 

 



বিপদে আনাদ াবিয়া  79 

 

৪ 
গাবি িুটদি আহমে মুসার। সূযচ উঠদ   খনও অদনক িাবক। 
মাউন্ট আরারাদ র গুরুেপূণচ অঞ্চি বনদয় গবঠ  ইেবের প্রদেদ র 

রােধ্ানী আর পািঁে বমবনদটর পথ। 
 াহাজ্জুে নামায ষ্ ষ কদরই আহমে মুসা ভযান ষ্থদক গাবিদ  উদঠদি। 

ষ্ভাদরর রােপথ একেম িািঁকা। 
ঝদির ষ্িদগ িুটদ  ষ্পদরদি আহমে মুসার গাবি। 
রােধ্ানী ইেবের  হদরর কািাকাবি রাস্তার পাদ র একটা মসবেদে 

িেদরর নামায পদি বনদয়দি আহমে মুসা। 
রােধ্ানী ইেবের  হদর প্রদি  করি আহমে মুসার গাবি। 
ইেবের  হদর কদয়কিার এদসদি আহমে মুসা। 
আবরয়াস ষ্রাড আহমে মুসার ষ্েনা। 
আবরয়াস ষ্রাদড প্রদি  করি  ার গাবি। 
আহমে মুসাদক যারা হ যার ষ্েটা কদরবিি, যারা হ যা কদরদি সাবিহা 

সাবি দক  াদের গাবিদ  পাওয়া বসগাদরদটর পযাদকদট এই রাস্তার নাম ষ্িখা 
বিি। 

রাদ র আিঁধ্ার ষ্নই। বকন্তু আিঁধ্াদরর ষ্র   খনও আদি। 
আহমে মুসা গাবির গব  ষ্লা কদর বেদয়বিি। রাস্তার পাদ র িাবির 

নাম্বারগুদিা ষ্েখবিি ষ্স। 
ওয়ান বি নাম্বার ষ্পদয় ষ্গি আহমে মুসা। আনদন্দর প্রকা  ঘটদিা 

আহমে মুসার ষ্োদখ-মুদখ। 
গাবি োিঁি করাি ষ্স। 
বকন্তু গাবির োনািা নাবমদয় িাবিটার বেদক োইদ ই আনন্দ উদি ষ্গি 

আহমে মুসার মন ষ্থদক। 



বিপদে আনাদ াবিয়া  80 

 

ওয়ান বি ওয়ান িাবিটা একটা দু’ িা মসবেে। মসবেদের সাদথ একটা 
মারাসার সাইনদিাডচ। মসবেে ও মারাসার একপাদ  ষ্পি ষ্খািা গ্রাউন্ড, 
অন্যপাদ  সুন্দর একটা সিবে িাগান। 

হ া  হদিা আহমে মুসা। এ রকম িাদন  াদক হ যার ষ্েটাকারী 
উবিওয়ািারা বকিংিা বহব্রু োনা  ুবকচ, ইহুবে িা আদমচনীয় ইহুবেরা ষ্কউ থাকার 
কথা অিশ্যই নয়। 

হঠাৎ আহমে মুসার মদন পিি বসগাদরদটর পযাদকদট ষ্টবিদিাদনর 
নাম্বার বিখদ  বগদয় ষ্িখক প্রদ যকটা দুই বডবেদটর পযাদকদট ষ্টবিদিাদনর নাম্বার 
বিখদ  বগদয় ষ্িখক প্রদ যকটা দুই বডবেদটর ষ্োিার অিংক যবে আগবপি কদর 
বিখদ  পাদর,  াহদি রাস্তার ষ্িাদক ন নাম্বার ষ্িখার ষ্ক্ষদিও ষ্স এটাই করদ  
পাদর। 

খুব  হদিা আহমে মুসা। ওয়ান বি ওয়ান মাদন ১৩১-এর প্রথম ষ্োিার 
অিংক আদগ-বপদি কদর বনদি ষ্োিার অিংক ‘১৩’-এর িেদি ‘৩১’ হদয় যায় এিিং 
ষ্সদক্ষদি রাস্তার নাম্বার োিঁিায় বি ওয়ান ওয়ান অথচাৎ ৩১১। আহমে মুসা বনবশ্চ  
হদিা এই বি ওয়ান ওয়ানই  ার টাদগচট নাম্বার। 

গাবি টাটচ বেি আহমে মুসা। িুটি গাবি। 
অদনকটা সামদন হদি নাম্বারবট। 
অদনকটা েিার পর রাস্তার পাদ র িাবির নাম্বাদরর বেদক  াকাি আহমে 

মুসা। প্রথদমই ষ্য িাবির নাম্বারবট ষ্োদখ পিি  া হদে, বি বেদরা ওয়ান। আর 
একটু এবগদয়ই ষ্পদয় ষ্গি বি ওয়ান ওয়ান। 

োিঁবিদয় পিি আহমে মুসার গাবি। 
োনািার কািঁদের ষ্ভ র বেদয়ই  াকাি আহমে মুসা িাবিটার বেদক। 
িাবিটা ওড পযাটাদনচর একটা ষ্গটিক্স। 
ষ্গট ষ্থদক ইদটর একটা রাস্তা বগদয় বমদ দি গাবিিারান্দায়। 
গাবিিারান্দা ষ্থদক ব ন ধ্াপ উঠদিই অধ্চেন্দ্রাকৃব  একটা িযাবন্ডিং িা 

িারান্দা। 
িারান্দার মাঝ িরাির িাবির ষ্ভ দর ষ্ঢাকার একটা েরো। 
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আহমে মুসা গাবি ষ্থদক নামি। োরবেকটা বনরি। সূযচ  খনও ওদঠবন। 
রাস্তায় গাবি েিা শুরু হদয়দি িদট, বকন্তু কবেৎ দু’একটা ষ্োদখ পিদি। 
েযাদকদটর পদকদটর বরভিভার এিিং মাথার ষ্পিদনর বরভিভাদরর 

 রীরটা একিার ে চ কদর আহমে মুসা উদঠ ষ্গি ষ্গদট। 
ষ্গট িক করা। ষ্গটমযান বনশ্চয় ঘুবমদয় আদি। 
িাউন্ডবর ওয়াি খুি উিঁেু নয়। িয় িদুটর ষ্িব  হদি না। 
োরবেকটা একিার ষ্েদখ বনদয় আহমে মুসা ষ্োদখর পিদক পািঁবেি 

েপদক ষ্ভ দর ঢুদক ষ্গি। 
ষ্গটিদক্স এদস আহমে মুসা ষ্েখি, ষ্গটিদক্সর েরো ষ্খািা। উিঁবক মারি 

ষ্ভ দর। ষ্েখি ষ্গটমযান একটা ষ্েয়াদর িদসই ষ্িদঘাদর ঘুমাদে। পাদ ই 
ষ্টবিদির উপর  ািা-োবি। 

আহমে মুসা  ািা-োবি বনদয় ষ্গটিক্স িক করি। োবিটা  ািাদ ই 
িাগাদনা অিিায় ষ্রদখ বেি। িাবির বেদক এদগাদিা আহমে মুসা। গাবিিারান্দা 
হদয় উদঠ ষ্গি িযাবন্ডিং-এ। 

েরোর সামদন মুহূদ চর েদন্য থমদক োিঁিাদিা আহমে মুসা।  ারপর 
ডান হাদ র মধ্যমা বেদয় ষ্োদরর সাদথ ব নিার নক করি ষ্স। 

বমবনট খাদনক পার হদয় ষ্গি। ষ্কান সািা ষ্নই। 
আিার নক করি আহমে মুসা আদগর ষ্েদয় আরও উচ্চ  দব্দ। 
ব ন পযচাদয় নয় িার নক করার পর েরো খুদি ষ্গি। 
েরো িািঁক হদি প্রথদমই ষ্েখা ষ্গি বরভিভাদরর নি। 
েরো আরও খুদি ষ্গদি ষ্েখা ষ্গি বরভিভার হদ  োিঁিাদনা ষ্িাকবটদক। 
ব বর -পিঁয়বি  িিদরর একেন মাসিমযান। ষ্মেহীন ঋেু  রীর। 

হািপযাদন্টর সাদথ বট- াটচ পরা। ষ্োদখর েৃবট সাদপর ম   ীক্ষ্ণ। ষ্গাটা মুখ 
বিরবক্তদ  ভরা। িিি  ীি কদণ্ঠ, ‘ষ্ক  ুবম? আমার ষ্গটমযান ষ্কাথায়?’ 

আহমে মুসা িুঝি ষ্কউ আসদি ষ্গটমযানই  াদক ডাদক। ডাকারও 
বনশ্চয় বনয়ম রদয়দি। িযব ক্রম ঘদটদি ষ্স বনয়দমর। সম্ভি ুঃ এই কারদণই 
বরভিভার বনদয়  ার আগমন। 
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‘আবম একেন মানুষ। নাম িিদি অিশ্যই বেনদিন না। আর আপনার 
ষ্গটমযান ঘুমুদে,  াদক  ািািন্ধ কদর এদসবি।’ আহমে মুসা িিি। 

ষ্িাকবটর বরভিভাদরর নি একটু উপদর উদঠ আহমে মুসার মাথাদক 
টাদগচট করি। িিি ষ্স ককচ  কদণ্ঠ, ‘ষ্য অপরাধ্ কদরি  ুবম,  াদ  আবম এখবন 
ষ্ ামার মাথা উবিদয় বেদ  পাবর।’ 

হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘গুবি আপবন এখন করদিন না। গুবি করার 
সময় আপনার পার হদয় ষ্গদি। শুরুদ ই  া কদরনবন। আসদি আপবন আমাদক 
োনদ  োন।’ 

আহমে মুসার বনমচি হাবস, বনভচয় ষ্োখ-মুখ ষ্েদখ ষ্িাকবট বিবি ই 
হদয়বিি। আর ষ্য বক্রবমনাি ষ্েহারা ষ্িাকবট ষ্েখদ  অভযস্ত, ষ্স রকম ষ্েহারা 
আহমে মুসার নয়। 

ষ্িাকবটর েৃবট একটু সহে হদিা। িিি, ‘আমার ষ্গটমযানদক িন্ধ কদরি 
ষ্কন?’ 

‘আবম আপনার সাদথ কথা িিদ  োই। আবম োই আর ষ্কউ  া না শুনুক। 
আর ষ্গটমযান  ার ঘুমাদনার  াবস্ত ষ্পদয়দি।’ আহমে মুসা িিি। 

ষ্িাকবটর ষ্োদখ বকিুটা বিিয়, বকিুটা বিরবক্ত। িিি, ‘মদন হদে, 
ষ্গটমযান ষ্যন ষ্ ামার?’ 

‘ষ্গটমযান আমার িা আপনার এ প্রে নয়, ষ্গটমযান যারই ষ্হাক ষ্স 
োবয়দে অিদহিা করদি ষ্কন?’ আহমে মুসা িিি। 

ষ্িাকবটর বরভিভাদরর নি বনদে ষ্নদম ষ্গি। িিি, ‘কী িিদ  োন 
িিুন।’ 

‘এভাদি েরোর দু’পাদ  দু’েন োিঁবিদয় ষ্কান কথা হয়?’ আহমে মুসা 
িিি। 

ষ্িাকবট  াকাি একিার আহমে মুসার বেদক। িিি, ‘কািদক সদি এ 
িাবিদ  উদঠবি। এখনও বকিুই ষ্গািগাি করা হয়বন। আসুন ষ্ভ দর।’ আহমে 
মুসা ষ্ভ দর ঢুকি। 
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ষ্ ািার ঘরটাই শুধ্ু ষ্ ািার ম  কদর ষ্গাি-গাি করা হদয়দি। একটা 
ষ্িড,  ার পাদ  িসিার েদন্য রদয়দি একটা ষ্সািা। 

ষ্িাকবট আহমে মুসাদক ষ্সািায় িসদ  িদি বনদে ষ্িদডর উপর িসি 
পা ঝুবিদয়। 

 ার হাদ   খনও বরভিভার। 
ষ্িাকবট িদসই িিি, ‘আপনার ষ্ া সািংঘাব ক দুুঃসাহস! বেন্তা-ভািনা না 

কদরই ঢুদক পদিদিন! আবম যবে গুবি কদর িস াম!’ 
‘পারদ ন না আপবন গুবি করদ ।  ার আদগই আমার গুবি আপনার 

কণ্ঠনাবির পা  বেদয় ঢুদক মাথার োিঁবে বেদয় ষ্ির হদয় ষ্য ।’ আহমে মুসা িিি। 
‘বকন্তু আপবন ষ্ া বরভিভার ষ্িরই কদরনবন।’ িিি ষ্িাকবট।  ার 

ষ্োদখ-মুদখ বিিয়। 
‘বরভিভার বিি আমার েযাদকদটর পদকদট। আমার ডান হাদ র  েচবন 

বিি বরভিভাদরর বরগাদর। আর বরভিভাদরর নি বিি আপনার থ ুবন ও গিার 
সবন্ধক্ষদণ। টাদগচট বঠক কদরই ষ্রদখবিিাম।’ িিি আহমে মুসা। এরপর 
েযাদকদটর ডান পদকট ষ্থদক বরভিভার সদম  ডান হা টা ষ্ির কদর ষ্েখাি 
আহমে মুসা। 

‘িুঝিাম।’ িিি ষ্িাকবট। 
থামি একটু। িিি আিার ষ্স, ‘হ্ািঁ িিুন, কী িিদ  োন।’ 
‘গ কাি ভযান এয়ারদপাদটচর বভবভআইবপ কার পাবকচিং-এ যারা দু’েন 

ষ্িাকদক ষ্িামার সাহাদযয উবিদয় বেদয়দি,  াদের সম্পদকচ োনদ  োই।’ িিি 
আহমে মুসা সরাসবর ষ্িাকবটর ষ্োদখর উপর ষ্োখ ষ্রদখ। 

েমদক উঠি ষ্িাকবট। েমকাদনা অিিাদক ষ্স ষ্গাপনও করি না। 
েমকাদনা অিিা বিি  ার মুহূদ চর েন্য।  ারপরই  ার ষ্োদখ িদুট উঠি 

আগুন।  দি ধ্ীদর ধ্ীদর বনদভ ষ্গি ষ্স আগুন। িিি ষ্স, ‘এ প্রে আমাদক ষ্কন 
করদিন?’ 

‘ষ্য দু’েন ষ্িামা বিদফারদণ মারা ষ্গদি,  াদেরই একেন আমাদের 
এটা োবনদয়দি।’ আহমে মুসা িিি। 
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‘িুঝিাম না আবম কথাটা!’ িিি ষ্িাকটা।  ার ষ্োদখ-মুদখ বিিয়। 
‘ ারা ষ্য গাবিদ  যান, ষ্য গাবি ষ্থদক ষ্িবরদয় যাওয়ার সময়  াদের ষ্েহ 

বিদফাবর  হয়, ষ্স গাবিদ  পাওয়া একটা বসগাদরদটর পযাদকট ষ্থদক আপনার 
এই বঠকানাটা পাওয়া ষ্গদি। বঠকানাটা গ কািই গাবি েিন্ত অিিাদ ই ষ্িখা 
হদয়দি।’ আহমে মুসা িিি। 

সিংদগ সিংদগ েিাি বেি না ষ্িাকটা।  ার বির েৃবট আহমে মুসার উপর 
বনিি। ষ্স ষ্যন আহমে মুসার কথার স যাস য যাটাই করদি। 

ইব মদধ্য আহমে মুসা পদকট ষ্থদক বসগাদরদটর পযাদকটবট ষ্ির কদর 
ষ্িখাটা ষ্িাকটার সামদন  ুদি ধ্রি। 

ষ্িখাটার উপর একিার ষ্োখ িুবিদয়ই ষ্িাকটা িিি, ‘আপবন ষ্ া 
বঠকানা ভুি কদরদিন। যাদিন ‘১৩১’ নাম্বাদর, এদসদিন ‘৩১১’ নাম্বার িাবিদ ।’ 

হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘ষ্িখক প্রকৃ  নাম্বাদরর প্রথম বডবেটাি 
ষ্োিাদক এখাদন উদল্ট বিদখদিন। ‘৩১’ ষ্ক ‘১৩’ িানাদনা হদয়দি।’ 

বিিদয় ষ্িদয় ষ্গি ষ্িাকটার মুখ। িিি, ‘ষ্িখক ষ্যটা বিদখদিন, ষ্সটাই 
বঠক হিার কথা। আপবন বক কদর িিদ  পাদরন, প্রথম বডবেটাি ষ্োিা ব বন 
উবল্টদয় বিদখদিন?’ 

একটু ষ্হদস উদঠই আহমে মুসা আিার বসগাদরদটর পযাদকদটর ষ্টবিদিান 
নাম্বারটা  ার সামদন  ুদি ধ্দর িিি, ‘ষ্েখুন, এখাদন ষ্টবিদিাদনর নাম্বারসহ 
ষ্মাট পািঁেবট ষ্োিার প্রদ যকবটর দুইবট কদর ষ্োিা আদগ-বপদি করা হদয়দি। 
িাবির নাম্বাদরর ষ্ক্ষদিও এটাই করা হদয়দি।’ 

বিিদয় হা হদয় ষ্গি ষ্িাকবটর মুখ। 
‘অসম্ভি িযাপার, বক কদর িুঝদিন বিষয়বট? এটা আমাদের বনেস্ব একটা 

রীব । এ পযচন্ত ষ্কউ এ ধ্ািঁধ্ািঁ ভাঙদ  পাদরবন।’ 
‘এ বিষয়টা থাক। আবম ভাঙদ  ষ্পদরবি এটাই স য। এখন আপবন েয়া 

কদর িিুন ষ্িাক দু’েনদক যারা খুন কদরদি ষ্িামার বিদফারণ ঘবটদয়,  ারা 
কারা?’ আহমে মুসা িিি। 
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‘বক কদর িুঝদিন ষ্য,  ারা এিিং আমরা এক?  াদের সন্ধান আমরা 
আপনাদক বক কদর ষ্েি?’ িিি ষ্িাকবট। 

‘বনদেদের ষ্িাকদক গাদয় ষ্িামা ষ্িিঁদধ্ বেদয় বরদমাট কদন্রাি বনদেদের 
হাদ  ষ্রদখ ষ্কউ কখদনা বম দন পাঠায় না। এটা বিশ্বাসঘা ক া।’ আহমে মুসা 
িিি। 

‘ষ্কন, আেকাি অদনক সুইসাইড ষ্স্কায়াড পাঠাদনা হয় ষ্েখা যাদে। 
 ারা বক  াদের বনদেদের ষ্িাক নয়?’ িিি ষ্িাকবট। 

‘সুইসাইড ষ্স্কায়াদডর ষ্িাকরা মবটদভদটড হওয়ার পর ষ্স্বোয় সুইসাইড 
ষ্স্কায়াদড যায় এিিং এক বিদ ষ মুহূদ চ ষ্স্বোয় ষ্িামার বিদফারণ ঘবটদয় মৃ যুিরণ 
কদর।  াদের ষ্িামার বরদমাট কদন্রাি িাইদরর কারও হাদ  থাদক না। বনদের 
ষ্িাক িদিই ষ্িামা িাটাদনা, না িাটাদনার এখব য়ার  াদের হাদ ই রাখা হয়।’ 
আহমে মুসা িিি। 

ষ্িাকবটর ষ্োখ-মুদখ এিার প্রব দ াদধ্র আগুন। িিি ষ্স, ‘আপবন বঠক 
িদিদিন,  ারা আমাদের সাদথ বিশ্বাসঘা ক া কদরদি। বকন্তু িিুন ষ্ া আপবন 
ষ্ক? আপবন এসি ষ্কন োনদ  োদেন?’ 

‘আবম ষ্যই হই না ষ্কন, আবম পুবিদ র ষ্িাক নই। আবম ষ্গাদয়ন্দা বিভাগ 
বকিংিা ষ্সনািাহীবনর ষ্িাকও নই। আবম মানুষদক সাহাযয কবর। এটা আমার একটা 
ি ।  ারা ষ্যমন আপনাদের দু’েন ষ্িাকদক হ যা করদি, ষ্ মবন  াদের কারদণ 
আমার এক ষ্িান গা কাি মারা ষ্গদি। আবম োই  াদের  াবস্ত ষ্হাক।’ আহমে 
মুসা িিি। 

‘বকন্তু  ারা আমাদের ব কার। আমরাই  াদের  াবস্তর িযিিা করি। 
আপনার এ িযপাদর মাথা না ঘামাদিও েিদি।’ িিি ষ্িাকবট। 

 াই যবে হদ া,  াহদি কট কদর আস াম না। আপনারা ওদের উপর 
প্রব দ াধ্ ষ্নয়ার ষ্েটা কদরদিন, এটা আমরা োনদ  পার াম। আর আপনাদের 
একার পদক্ষ ওদের উৎখা  করা সম্ভি নয়। কদয়কেন ষ্িাক মারদি ওরা ষ্ ষ 
হদয় যাদি না।’ িিি আহমে মুসা। 
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‘বকন্তু ওদের ষ্কান সুবনবেচট বঠকানা আমাদের োনা ষ্নই। ওদের কদয়ক 
িযবক্তর সাদথ মাি আমরা পবরবে ।’ ষ্িাকবট িিি। 

‘ওদের সাদথ ষ্েখা সাক্ষা , ষ্যাগাদযাগ বকভাদি হদ া?’ িিি আহমে 
মুসা। 

‘ওরা ষ্কান সময় ওদের বঠকানা বনদয় যায়বন, বকিংিা বঠকানা ষ্েয়বন। নানা 
োয়গায় ওদের সাদথ ষ্েখা হদ া, বি ষ কদর মাউন্ট আরারাদ র েবক্ষণ-পবশ্চম 
ঢাদির টুযবরট কযাম্প নাম্বার ওয়াদন পযচটদনর ষ্য ষ্রটুদরন্ট রদয়দি, ষ্সখাদনই 
ওদের সাদথ ষ্িব  ষ্েখা হদ া।’ িিি ষ্িাকবট। 

‘ওদের বেনদ ন বকভাদি?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘ওরা ষ্মািাইদি ষ্যাগাদযাগ কর ।’ িিি ষ্িাকবট। 
‘ওদের ষ্কান ষ্মািাইি নাম্বার আদি?’ আহমে মুসা িিি। 
‘ওরাই ষ্মািাইদি ষ্যাগাদযাগ কর ।  ারা  াদের ষ্মািাইি নাম্বার 

কখনও ষ্েয় না। আমাদের একটা ষ্মািাইি নাম্বার ওদের কাদি বিি। ও নাম্বাদরই 
ওরা ষ্যাগাদযাগ কর । ওদের নাম্বার ষ্মািাইি বডসদেদ  থাদক না।’ িিি 
ষ্িাকবট। ‘ভীষণ োিাক ওরা। সি কাদে সি িযাপাদরই বনদেদের ধ্রা-দিািঁয়ার 
িাইদর রাদখ ওরা। এ পযচন্ত ওদের বঠকানাই পাওয়া যায়বন, ষ্কান ষ্ন ার পবরেয়ও 
োনা যায়বন। এইমাি আপবন িিদিন, আপনারাও প্রব দ াধ্ বনদ  োন বকন্তু 
ষ্েখবি, আপনারাও ওদের সম্পদকচ বকিুই োদনন না।’ 

‘আে োবন না, কাি োনদ  পারি। অসম্ভি নয় োনা। ওদের ষ্ া িক্ষয 
মাউন্ট আরারাদ র স্বণচভাণ্ডার িুট করা এিিং পূিচ আনাদ াবিয়া অঞ্চদির 
প্র াসনদক কব্জা করা। সু রািং  ারা কাে করদি, ওদের খুিঁদে পাওয়া কবঠন নয়।’ 
িিি ষ্িাকবট। 

‘মাউন্ট আরারাদ র স্বণচভাণ্ডার িুদটর কথা িুঝিাম। ওদের বিশ্বাস 
হযর  নুহ (আুঃ)-এর বকবস্তদ  ষ্য স্বণচভাণ্ডার উদঠবিি,  া এখন মাউন্ট 
আরারাদ র একটা গুহায় িুকাদনা আদি। ষ্সটা হা  করার ষ্গাপন  ৎপর া 
েিদ ই পাদর। বকন্তু পূিচ আনাদ াবিয়ার প্র াসনদক  ারা কব্জা করদি ষ্কন?’ 
বেোসা আহমে মুসার। 
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‘ষ্সটা আবম োবন না স্যার। ওদের অস্ত্রপাব , অথচ ও ষ্যাগাদযাগ ষ্েদখ 
মদন হয় ষ্েদ র িাইদরর সাদথও ওদের ষ্যাগাদযাগ আদি। অিশ্য এটা আমার 
ধ্ারণা।’ ষ্িাকবট িিি। 

‘আপনাদেরও ষ্যাগাদযাগ িাইদরর সাদথ আদি। আপনাদের ষ্িাকরা বহব্রু 
ভাষা ব খি বক কদর?’ বেোসা আহমে মুসার। 

ষ্িাকবট বকিুক্ষণ েুপ কদর থাকি।  ারপর িিি, ‘আমাদের সিংগঠনটা 
আন্তেচাব ক। ষ্সই কারদণই গুরুেপূণচ ভাষাগুদিা আমাদের ব খদ  হয়। বহব্রু 
একটাআ গুরুেপূণচ ভাষা, অন্তুঃ  আন্ডার ওয়াদডচর েদন্য।  দি আমাদের সম্পকচ 
টাকার সাদথ। ষ্কান ষ্েদ র রােনীব র সাদথ আমাদের ষ্কান ষ্যাগ ষ্নই।’ 

‘টাকার বিবনমদয় আমাদেরদকও সাহাযয করুন  াহদি।’ িিি আহমে 
মুসা। 

‘ ী সাহাযয?’ বেোসা ষ্িাকবটর। 
‘ওরা পূিচ আনাদ াবিয়ার প্র াসনদক কব্জায় আনদ  োদে ষ্কন?  াদের 

িক্ষয কী? এসি  থয আমাদের সিংগ্রহ কদর বেন। শুধ্ুই খুদনর কাে কদরন, নাবক 
সি বকিু? বকন্তু সিখাদনই ষ্ া রােনীব  আদি। ওরা রােবনব ক উদদ্দশ্য েবর াথচ 
করার েদন্যই আমাদক খুন করদ  আপনাদের বনদয়াগ কদরবিি। আবম ষ্িিঁদে ষ্গবি, 
বকন্তু আদরকবট ষ্মদয় েীিন বেদয়দি আমাদক িািঁোদনার েদন্য।’ আহমে মুসা 
িিি। 

‘আমরা আদগ োনদি আপনাদক খুন করার এই কােটা অিশ্যই বন াম 
না।’ ষ্িাকবট িিি। 

‘আপবন ষ্য ষ্েদ র মানুষ, ষ্স ষ্েদ র রােবনব ক স্বাথচ আপবন ষ্েখদিন 
না?’ িিি আহমে মুসা। 

‘ষ্ে  আমার স্বাথচ ষ্েদখবন। আবম িাদর-িাদর ঘুদর ষ্িবিদয়বি, োকুরী পাই 
বন।  ারপর বিোরক অদন্যর োয় আমার ঘাদি োবপদয় আমাদক ষ্েদি পাবঠদয়দি। 
িাধ্য হদয়ই বকিার গ্রুদপ নাম বিবখদয়বি।’ ষ্িাকবট িিি। 
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‘বিোরক ষ্যমন অদন্যর োয় আপনার ঘাদি োবপদয় আপনাদক ষ্েদি 
পাবঠদয়দি এিিং যারা আপনাদক োকুরী ষ্েয়বন এমন বকিু ষ্িাদকর োয় আপবনও 
ষ্ া অন্যায়ভাদি অদন্যর ঘাদি োপাদ  পাদরন না।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আপনার কথা বঠক। বকন্তু একেন বিোরক অন্যায়দক ন্যায় িদি রায় 
বেদয়দি,  াই আবমও এটাই ন্যায় বহদসদি গ্রহণ কদরবি।’ 

িদি একটু থামি ষ্িাকবট। একটু ষ্ভদি িিি, ‘ দি প্রদয়ােন হদি আবম 
আপনাদক সাহাযয করদিা।’ 

‘আমাদক ষ্কন, ষ্ে দক সাহাযয করদিন না?’ আহমে মুসার বেোসা। 
‘কারণ, আপনাদক আমার ভাদিা ষ্িদগদি। িন্দুকধ্ারী কাউদক আবম 

কখদনা এমন সুন্দর িযিহার করদ  ষ্েবখবন।’ িিি ষ্িাকবট। 
‘ধ্ন্যিাে। কী সাহাযয করদিন, বকভাদি সাহাযয করদিন?’ বেোসা 

আহমে মুসার। 
‘ষ্সটা আবম বঠক করি। আমার দুই কবিদগর মমচাবন্তক হ যাকাদণ্ডর 

প্রব দ াধ্ আপবন বনদ  পারদিও আবম খুব  হদিা।  দি  ার আদগই আবম ষ্েটা 
করদিা  াদক দুবনয়া ষ্থদক সবরদয় বেদ ।’ 

‘ধ্ন্যিাে,  াদ  আমাদেরও িাভ হদি।’ 
িদি একটু ষ্থদমই আহমে মুসা আিার িিি, ‘ াহদি এখন ষ্ া কথা 

আর ষ্নই। সাহাদযযর প্রব শ্রুব র েদন্য ধ্ন্যিাে। আিার কদর ষ্েখা হদি?’ 
‘আবম নামায পবি না। বকন্তু আবম অেৃটিােী। ভাগয যখন আমাদের 

আিার ষ্েখা করাদি,  খন ষ্েখা হদি।’ িিি ষ্িাকবট। 
বিমষচ া ষ্নদম এি আহমে মুসার ষ্োদখ-মুদখ। িিি, ‘ষ্ে  না হয় ষ্োষ 

কদরদি, বকন্তু আল্লাহ্’র আদে  মানদিন না ষ্কন?’ 
‘আল্লাহ্ আমাদক বকিার িাবনদয়দিন, আবম ষ্ া বকিার হদ  োইবন। আর 

বকিার হওয়ার পর আর নামায পিার সুদযাগ থাদক না।’ ষ্িাকবট িিি। 
হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘আল্লাহ্ আপনাদক বকিার িানাদিন ষ্কন? 

োকুরী না ষ্পদয় বিনা অপরাদধ্ অন্যায়ভাদি বিোরক আপনাদক ষ্েদি পাঠাদনার 
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িদি আপবন ষ্য সিংকদট পদিবিদিন, ষ্স সিংকদটর সুদযাগ বনদয়  য় ান আপনাদক 
বকিার িাবনদয়দি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘সিংকট ষ্থদক আল্লাহ আমাদক িািঁোনবন ষ্কন?’ িিি ষ্িাকবট। 
‘আপনার মদধ্য দধ্দযচযর অভাি,  াই। ষ্স কারদণই সিংকট আপনাদক কািু 

কদর ষ্িদিবিি এিিং  ার িদি  য় াদনর েদন্য পথ উন্মুক্ত হদয় বগদয়বিি। 
আল্লাহ্ কুরআন  রীদি িদিদিন, ‘কদটর পাদ ই কদটর উপ ম থাদক।’ আল্লাহ্’র 
এই ওয়াোর উপর বিশ্বাস কদর দধ্যচয ধ্ারদি কদটর উপ ম েীিন্ত রূপ বনদয় 
মানুদষর সামদন আদস। আপবন উপ মদক কাদি আসার ষ্স সুদযাগ ষ্েনবন।’ 
আহমে মুসা িিি। 

‘সি কদটরই উপ ম হয় দধ্যচয ধ্রদি?’ িিি ষ্িাকবট। 
‘বিশ্ব েরােদরর মাবিক ও স্রটা আল্লাহ্ িদিদিন, কদটর সাদথই উপ ম। 

 াই কদটর মদধ্য ষ্ ষ পযচন্ত দধ্যচয ধ্রদ  পারদি উপ ম আসাটাই স্বাভাবিক।  দি 
‘স্বাভাবিক’  দব্দর বিপরীদ  ‘অ-স্বাভাবিক’ িা ‘িযব ক্রম’  ব্দ যখন রদয়দি, 
 খন িযব ক্রমী বিষয় বহদসদি কদটর উপ ম কখনও ষ্কান ষ্ক্ষদি নাও আসদ  
পাদর। বকন্তু এটা ধ্রার বিষয় অিশ্যই নয়।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ধ্ন্যিাে আপনাদক। বিষয়টাদক এমনভাদি ষ্েখার সুদযাগ হয়বন, 
সামথচযও ষ্িাধ্ হয় বিি না। বকন্তু যা ঘটার, যা হিার,  া ষ্ া ঘদটই ষ্গদি। এখন 
এই সি আদিােনার ষ্কান অথচ ষ্নই।’ িিি ষ্িাকবট। 

‘অথচ অিশ্যই আদি। বকিার হওয়াই ষ্ ষ কথা নয়, বকিার হওয়া কাদরা 
ষ্ ষ পবরেয়ও নয়। বকিার হওয়ার পর নামায পিার সুদযাগ ষ্নই, একথা বঠক। 
 দি নামায সি পাদপর কাদিা োগ মুদি ষ্িিদ  পাদর। পাদপর েীিন ষ্থদক 
বিদর আসার  ওিা মানুদষর পাদপর ষ্ক্ল বক্লট েীিনদক পবিি কদর  ুিদ  
পাদর।’ 

আ ার একটা োপা ঔজ্জ্বিয িদুট উঠি ষ্িাকবটর ষ্োদখ-মুদখ। িিি, 
‘ধ্ন্যিাে। আপবন খুি ভাদিা ষ্িাক। ভাদিা ষ্িাকরা মানুদষর মদন হ া ার িেদি 
আ ার উজ্জীিন ঘটায়। এমন ভাদিা ষ্িাকদের অবিশ্বাস করা েদি না। বঠক আদি 
আিার ষ্েখা হদি।’ িিি ষ্িাকবট। 
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আহমে মুসা উদঠ োিঁিাদ  োিঁিাদ  িিি, ‘আপনার নাম বেদেস করা 
বক বঠক হদি?’ 

এ ক্ষদণ হাসি ষ্িাকটা। িিি, ‘আপবন আইনেীিী হদি ষ্িাধ্ হয় ষ্িব  
ভাদিা করদ ন। আপবন ষ্কমন িন্দুক োিান োবন না। বকন্তু কথা আপনার োরুন 
িক্ষদভবে। যাক, আমার নাম ষ্মন্দাবরস মাবিক। ডিি এম। আপনার নাম বকন্তু 
আবম বেদেস করিাম না।’ 

‘যাদক হ যার েদন্য আপনাদের দু’েন ষ্িাকদক বনদয়াগ করা হদয়বিি, 
আবম ষ্সই আিু আহমে।’ িিি আহমে মুসা। 

‘ধ্ন্যিাে, আিার ষ্েখা হদি।’ িদি হ্ান্ডদ দকর েদন্য হা  িাবিদয় বেি 
ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘আস্-সািামু আিাইকুম।’ িদি ষ্িাকবটর সাদথ হ্ান্ডদ ক করি 
আহমে মুসা। 

‘আবস।’ িদি আহমে মুসা ঘর ষ্থদক ষ্িরুিার েদন্য পা িািাি। 
সাদথ সাদথ হািঁটদ  িাগি ষ্মন্দাবরস মাবিকও। 
ষ্মন্দাবরস মাবিক গাবি পযচন্ত এদস আহমে মুসাদক বিোয় োনাি। 
 
 
 
মাউন্ট আরারাদ র ষ্গািায় টুবরট ষ্িেকযাম্প নাম্বার ওয়াদন পযচটন 

ষ্রটুদরদন্ট আহমে মুসা িদস কবির কাদপ েুমুক বেদে আর ষ্োখ দু’বট বনিি 
ষ্রদখদি পাদ ই ষ্মদি রাখা পবিকায়। 

বকন্তু পবিকার এক িণচও ষ্স পিদি না। মদন  ার বভন্নরকম বেন্তার ঝি। 
ভযান-এর পুবি  প্রধ্ান বডবেবপ মাবহর হারুন গ  কদয়কবেন ষ্থদক ষ্গাটা 

পূিচ আনাদ াবিয়া অঞ্চদির বরদপাটচ ষ্গাদয়ন্দাদের মাধ্যদম  ার কাদি পাঠাদে। 
এই িযিিা করা হদয়দি আিংকারার প্রধ্ানমেীর েি র ষ্থদক। 

ষ্গাদয়ন্দা বরদপাদটচ অস্বাভাবিক বকিু ষ্েখদি না আহমে মুসা। 
উবিওয়ািাদের সুপাবরদ   াদের ি িংিে বহসাদি ইেবের প্রদে  ও আদ -
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পাদ র বকিু অঞ্চদি ষ্যসি ষ্সনা অবিসার বনদয়াগ ষ্পদয়বিি  ার  ৎপর ার 
বরদপাটচও আসবিি আহমে মুসার কাদি।  াদের  ৎপর ায় অস্বাভাবিক বকিু 
ষ্নই।  দি সি িযপাদরই একটু ষ্িব  স কচ মদন হয়। 

 াদের েিাদিরায় েী-দনসটা আদগর ম  ষ্নই। অন্যবেদক ষ্গাদয়ন্দারা 
িি ষ্কান অস্বাভাবিক  ৎপর ার খির বেদ  না পারদিও বরদপাটচ ষ্থদক োনা 
যাদে মাউন্ট আরারাদ র ষ্সসি কযাম্পগুদিাদ  বভবেটদরর সিংখযা ষ্িদিদি। আর 
ষ্গাটা ইেবের ও সবন্নবহ  অঞ্চদি হঠাৎ কদরই ষ্িবরওয়ািা, ষ্হাম সাবভচস 
ষ্কাম্পানীর ষ্িাকেন ও খ্রীটান ধ্মচগুরুদের আনা-দগানা ষ্িদিদি। ষ্গাদয়ন্দাদের 
বরদপাটচ অনুসাদর আনা-দগানার বেদকাদয়বন্স আদগর  ুিনায় ব নগুণ ষ্িদিদি। 
এসি  থয ষ্থদক আহমে মুসার মদন হদে এগুদিা সিই গণসিংদযাদগর ষ্কৌ ি। 
ষ্কন এই গণসিংদযাগ,  ার েিাি আহমে মুসার কাদি ষ্নই।  দি এটা বনবশ্চ  ষ্য, 
বকিু একটা ঘটদ  যাদে এিিং ষ্সটা িি বকিু। ষ্মন্দাবরস মাবিক িদিদি, ওরা এ 
অঞ্চিটা গ্রাস করদ  োয়। বকন্তু ষ্সটা বকভাদি? ষ্কান একটা গ্রুপ বক এট পাদর! 

এসি বেন্তা আেন্ন কদর ষ্িদিবিি আহমে মুসাদক। ষ্ ষ বেদক কবি 
ষ্খদ  ভুদি ষ্গদি ষ্স। 

বকন্তু  ার আেন্ন ভাি বিন্ন হদয় ষ্গি পাদ র ষ্টবিদির দু’বট ষ্েয়ার টানার 
ককচ   দব্দ। 

আহমে মুসা  াবকদয় ষ্েখি, দু’েন যুিক এদস িদসদি পাদ র ষ্টবিদি। 
দু’েদনর ষ্েহারাই অদ্ভু  প্রকৃব র।  াদের ষ্োদখ-মুদখ অপরাদধ্র বেি। পরদনও 
 াদের কাদিা বেন্স ও কাদিা ষ্গবঞ্জ। 

ষ্টবিদি িদসই ভেকা ও কািাি-রুবটর অডচার বেি। কদয়ক মুহূদ চর 
মদধ্যই ভেকা, কািাি-রুবট বনদয় িযস্ত হদয় পিি এিিং কথার িিুঝুবর িুটি  াদের 
মুদখ। 

একেন িিি, ‘ষ্খদয় নাও, ষ্খদয় নাও আমাদের দুুঃদখর বেন ষ্ ষ। 
অদঢি টাকা নয়, অদঢি ষ্সানা আসদি আমাদের ঘদর।’ 
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আহমে মুসা সব যই পবিকা পিা শুরু কদরবিি। বকন্তু ষ্িাকবটর এই 
কথাগুদিা কাদন ষ্যদ ই  ার কান খািা হদয় উঠি। অদঢি ষ্সানা? ষ্কাদেদক? 
রহদস্যর গন্ধ ষ্পি আহমে মুসা। আদরক কাপ কবির অডচার বেি ষ্স। 

পাদ র ষ্টবিদির প্রথম ষ্িাকবটর খাওয়া ষ্ ষ হদ ই বি ীয় ষ্িাকবট িদি 
উঠি, ‘পূবণচমার ষ্সই রা টা ক  েূদর, কয়বেন িাবক? ষ্সবেন মাউন্ট আরারাদ র 
ষ্সই ষ্গাপন গুহার িহু   াব্দীর ষ্গাপন মুখটা খুদি যাদি। ষ্িবরদয় আসদি স্বদণচর 
ভাণ্ডার। ভািদ  অিশ্যই অিাক িাগদি। আসদি ষ্ া েুদনর ষ্সই পূবণচমার রা ? 
পাওয়া যাদি ষ্ া ষ্সই গুহা? আদি ষ্ া ষ্সখাদন ষ্সই স্বণচভাণ্ডার? িি িাোর িি।’ 

‘এসি িাি ু বেন্তা িাে োও। এিার ষ্কান ভুি হয়বন। আবম বম. ভারোর 
িুরাদগর কাদি বিস্তাবর  শুদনবি। খ্রীটপূিচ ৫  িির আদগর বমহরান মাবসদসর 
আিঁকা মাউন্ট আরারাদ র ষ্সই মানবেি এখন আমাদের হাদ । আেদকর ম  ষ্সই 
সমদয়র এক ভীষণ    েুদন, যখন মাউন্ট আরারাদ র হাোর বিট পযচন্ত িরি 
গদি বগদয় নুদহর বকবস্ত ও সি গুহার ষ্গাটা অিয়ি নগ্ন হদয় পদিবিি। ষ্সই সময় 
আিঁকা মাবসদসর মানবেিবট। ষ্সই মানবেি সামদন ষ্রদখ অ যাধ্ুবনক এযাবন্ট আইস 
কযাদমরা বেদয় ষ্ ািা িবি ষ্থদক বনখুিঁ ভাদি স্বণচভাণ্ডাদরর গ চবট বেবি  করা 
হদয়দি। আর ‘ষ্গাড ষ্সনদসবটভ বিম রান্সবমটার’ ষ্থদক ‘ষ্র’ ষ্িদি বনবশ্চ  হওয়া 
ষ্গদি ষ্য, অদঢি স্বদণচর ভাণ্ডার ষ্সখাদন রদয়দি।’ িিি প্রথম ষ্িাকবট। 

বি ীয় ষ্িাকবট  ার হাদ র মদের গ্লাস ষ্টবিদি ষ্রদখ হা  িাবিদয় প্রথম 
ষ্িাকবটর সাদথ হ্ান্ডদ ক কদর িিি, ‘ষ্সাদরন, ষ্ াদক ধ্ন্যিাে। এ  িি একটা 
খির  ুই বেদ  পারবি ষ্সেন্য আমার ভাগ ষ্থদক একটা অিং  স্বণচ ষ্ াদক ষ্িব  
ষ্েি। বকন্তু আমরা বনরাপদে কােটা করদ  পারদিা ষ্ া?  ািার আবমচ ষ্িটারা ষ্ া 
সারাক্ষণ ষ্োখ ষ্রদখদি পাহািটার উপর।’ 

ষ্সাদরন ষ্িাকটা  ার হাদ র আধ্া গ্লাস ভেকা ষ্গাটাটাই গিায় ষ্ঢদি 
বেদয় গ্লাসটা স দব্দ ষ্টবিদি ষ্রদখ িিি, ‘আদর, এসি বনদয় ভাবিস না। সি িযিিা 
পাকা-দপাক্ত হদয়দি। আমরা যখন কাে করি,  খন আবমচ স্বয়িং আমাদের 
পাহারায় থাকদি, আমাদের সাহাযয করদি।’ 



বিপদে আনাদ াবিয়া  93 

 

‘িিুমুনটা আসদ  আর কয়বেন িাব , ষ্সাদরন? োিঁদের কয়  াবরখ আে? 
 ািা বেন ষ্ া যাদে না।’ িিি আদরক নাদমর বি ীয় ষ্িাকটা। 

‘িিুমুন ষ্যবেন আসার ষ্সবেনই আসদি।  ািা আিার োিঁদের সহে 
বহসািটা ভুদি ষ্গি।’ িিি ষ্সাদরন। 

‘ ািা, দুবনয়া ষ্ভািার অিিা এখন, বেদনর বহসাি েূদর থাক।’ আদরক 
নাদমর ষ্িাকটা িিি। 

‘দুবনয়া ভুদি ষ্গদিও সুন্দরী পাটচনারদক ভুবিস না।’ িিি ষ্সাদরন। 
আরও একটা অিীি কথা িিি। 
ওদের আদিােনা অোিয অিীি ার বেদক টানচ বনি। 
আহমে মুসার মুখ  খন অপার খুব দ া উজ্জ্বি। উবিওয়ািাদের 

দু’েদনর সাক্ষা ই শুধ্ু নয়, ওদের একটা িি ষ্প্রাগ্রাদমরও সন্ধান পাওয়া ষ্গি 
এদের মাধ্যদম। আহমে মুসা বসিান্ত বনি, ওদের িদিা করদ  হদি। োনদ  হদি 
ওদের বঠকানা। 

এক সময় ওরা উঠি। ষ্িবরদয় ষ্গি ওরা ষ্রটুদরন্ট ষ্থদক। 
আহমে মুসাও উঠি।  
ওরা ষ্িবরদয় ষ্িবরদয় যািার পর আহমে মুসাও ষ্িরুি ষ্রটুদরন্ট ষ্থদক। 
ষ্রটুদরন্ট ষ্থদক ষ্িবরদয়ই আহমে মুসা ষ্েখি, ওরা দু’েন একটা িাি 

গাবিদ  উঠদি। 
ওদের গাবি টাটচ বনি। ষ্রটুদরদন্টর কারপাকচ-িনবট অব ক্রম কদর 

গাবিটা রাস্তার বেদক এদগাদিা। 
আহমে মুসার গাবিবটও টাটচ বনদয় িুটি গাবিটার ষ্পিদন। 
ষ্রটুদরদন্টর িাইদরর ষ্গদটর ষ্গটমযান আহমে মুসার গাবির বেদক 

 াবকদয় বিি। আহমে মুসার গাবিটা যখন ষ্গট অব ক্রম করবিি,  খন ষ্গটমযান 
 ীক্ষ্ণ েৃবটদ  ষ্েখবিি আহমে মুসাদক। আহমে মুসার েৃবট ষ্য সামদনর ষ্মাদি 
একটা রাস্তার িািঁদক আিাি হদ  থাকা িাি গাবিটার বেদক বনিি বিি, ষ্সটাও 
ষ্গটমযান  ার দু’ষ্োখ খুদি ষ্েখার ও িুঝার ষ্েটা করদি। 



বিপদে আনাদ াবিয়া  94 

 

আহমে মুসার গাবি সামদনর রাস্তার ষ্মাদি িাি গাবিটার পথ ধ্দর 
ষ্োদখর আিাদি েদি যািার আগ পযচন্ত ষ্গটমযান ষ্সবেদক  াবকদয়বিি। 

ষ্গটমযাদনর এই িািব  আগ্রদহর কারণ বক,  া আহমে মুসার োনার 
সুদযাগ হদিা না। আহমে মুসার নের ষ্স সময় িাি গাবি বনদয় িযস্ত না থাকদি 
ষ্গটমযাদনর সন্ধানী ষ্োদখর েৃবট  ার ষ্োখ এিা  না। 

আহমে মুসার িক্ষয িাি গাবির ঐ দুই যুিকদক অনুসরণ কদর ওদের 
বঠকানা ষ্েদন ষ্নয়া।  াই আহমে মুসা  ার গাবির েীি িাি গাবিটার সমান 
ষ্রদখ সমান েূরদে ষ্থদক ওদের অনুসরণ কদর েিদি। অিশ্য মাদঝ মাদঝ গাবির 
গব র হ্রাস-িৃবি ঘটাদে। িাি গাবি েিবিি মাউন্ট আরারাদ র উত্তদর পাহাি 
ষ্পবরদয়। গাবি এবগদয় েিদি এিঁদক-দিিঁদক সামদনর বেদক। মাদঝ মাদঝই সামদনর 
িাি গাবিটা হাবরদয় যাদে পাহাদির আিাদি। আহমে মুসাদক  াই সামদনর িাি 
গাবিটাদক অদনক ষ্িব  কাি ষ্থদক অনুসরণ করদ  হদে।  দি পদথর পািচ য 
অিিা সামদনই ষ্ ষ হদয় যাদে। আধ্া মাইদির মদধ্য একটা ষ্মাি পাওয়া যাদি। 
পাহাদির পদরই এই ষ্মািটা। এটা ষ্রাড েিং নও। েবক্ষদণর ভযান, েবক্ষণ-
পবশ্চদমর আবগ্র, উত্তর-পবশ্চদমর কারস এিিং উত্তদরর ইেবের অঞ্চি ষ্থদক আসা 
রাস্তা। সি এখাদন এদস বমদ দি। আর অবরয়াস অঞ্চি ষ্থদক আসা রাস্তা। সি 
এখাদন এদস বমদ দি। আর অবরয়াস অঞ্চি ষ্থদক ষ্য রাস্তা এখাদন এদস বমদ দি, 
ষ্স রাস্তা বেদয় ষ্ া আহমে মুসারাই যাদে। একটা বিষয় ষ্ভদি আহমে মুসা খুব  
হদিা ষ্য, িাি গাবিটা যবে  ার গাবিদক ষ্খয়াি কদরও থাদক, পািচ য পদথ 
ষ্ঢাকার পর  ার গাবির কথা িাি গাবিটা ভুদি যািার কথা। এটাই যবে হয় 
 াহদি ষ্রাড েিং দনর পর িাি গাবিটাদক িদিা করা অদনকখাবন সহে হদি। 
আর যবে  ার গাবিটাদক িাি গাবি মদন ষ্রদখ থাদক,  াহদি েিং দনর পর 
সমভূবমর রাস্তায় িাি গাবিদক অনুসরণ করা কবঠন হদয় োিঁিাদি। 

আহমে মুসার গাবি ষ্ ষ পাহািটার ষ্ ষ প্রাদন্ত এদস ষ্পৌিঁদি ষ্গদি। বমবনট 
খাদনদকর মদধ্যই ষ্িবরদয় যাদি পাহাদির িায়া ষ্থদক। 

সামদনই ষ্মাি। মাি দু’ -আিাই’  গে েূদর। 
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আহমে মুসা ষ্েখি িাি গাবিটা ষ্রাড েিং নটা ষ্পবরদয় কারসমুখী 
রাস্তায় ঢুদক ষ্গি। 

আহমে মুসার গাবি ষ্রাড েিং দন প্রদি  করদ  যাদে। এ সময় আহমে 
মুসা ষ্েখি িাদম ‘ভযান’-এর বেক ষ্থদক এিিং ডাদন ইেবের বেক ষ্থদক দুদটা 
গাবি  ীি গব দ  িুদট আসদি ষ্রাড েিং দনর বেদক। 

ষ্রাড েিং দন প্রদি  কদরদি আহমে মুসার গাবি।  ার সামদন পিদ ই 
ষ্েখদ  ষ্পি কারদসর রাস্তায় প্রদি  কদর ষ্সই িাি গাবিটা এযািাউট টানচ কদর 
এবেদক বিদর আসদ  শুরু কদরদি। 

েমদক উঠি আহমে মুসা। আঘাদ  ঘুমভাঙা িাদঘর ম  ষ্গাটা োয় ুেী 
এ সাদথ ষ্েদগ উঠি। আহমে মুসার মুখ ষ্থদক আপনাদ ই অফুদট ষ্িবরদয় এি, 
‘ওরা আমাদক রযাদপ ষ্িদিদি।’ ষ্পিদন গাবির  ব্দ ষ্পি আহমে মুসা।  াবকদয় 
ষ্েখি, আদরকটা মাইদক্রা ষ্পিন বেক ষ্থদক িুদট আসদি। ওদের রযাপটা এিার 
সম্পুণচ হদিা। 

একটু ভািি আহমে মুসা। বিবি  হদিা ষ্স, এই আদয়ােন ওরা কখন 
করি, বকভাদি করি? হঠাৎ আহমে মুসার মদন পিি, মাউন্ট আরারাদ র 
ষ্রটুদরন্ট ষ্থদক ষ্িরুিার েদন্য যখন ষ্গদট প্রদি  করদ  যাবেি,  খন  ার 
বেদক ষ্েদয় থাকা ষ্গটমযাদনর েৃবট অস্ববস্তকর ষ্িদগবিি।  ার হাদ  একটা 
ষ্মািাইিও বিি। বকন্তু আহমে মুসার ষ্োখ িাি গাবিটার ষ্পিদন বিি িদি 
ষ্গটমযানদক বনদয় বেন্তা করার ষ্স সময় পায়বন। 

ষ্রাড েিং দনর সাদকচদি প্রদি  কদর ডান িা িাম ষ্কান বেদক টানচ না 
বনদয় গাবির ষ্িক কদসদি আহমে মুসা।  ার গাবির সামদন সাদকচদির দুই িটু 
উিঁেু আইিযান্ড। 

রযাপ ষ্থদক ষ্ির হওয়া িা ষ্মাকাবিিা করার নানান ষ্কৌ ি মাথায় 
ঘুরপাক খাদে আহমে মুসার। 

ডান িা িাম বেদকর মাইদক্রাদক ওভারদটক কদর ডান িা িাদমর রাস্তায় 
যািার ষ্স ষ্েটা করদ  পাদর। বকন্তু ষ্স ষ্ক্ষদি মাইদক্রার পা  ষ্ঘিঁদষ  াদক ষ্যদ  
হদি। ষ্স ষ্ক্ষদি খুি কাি ষ্থদক মাইদক্রার গুবিিৃবটর মুদখ ষ্স পিদি। এক হাদ  
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ড্রাইভ কদর অন্য হাদ  গুবি োবিদয় ষ্মাকাবিিা করা যাদি না।  ািািা িাম িা 
ডান ষ্য বেক ষ্থদকই ষ্স ষ্িরুিার ষ্েটা করুক, মাইদক্রাদক সাহাযয করার েদন্য 
িাি গাবিটা িুদট আসদি।  ার উপর আদরকটা বিপেও আদি। ষ্সদক্ষদি ষ্স 
ষ্পিন ষ্থদকও আক্রমদণর ব কার হদি। এেদন্য ষ্পিদনর মাইদক্রা ষ্ া আদিই। 
 ার উপর ষ্যবেদক ষ্স যাদি,  ার বিপরী  পাদ র মাইদক্রাও  ার বপিু ষ্নদি। সি 
বেক ষ্থদক বেদিেযাপ্টা হওয়ার ে ায় পিদি। 

এই অিিায় আহমে মুসা আল্লাহ্’র উপর ভরসা কদর আইিযান্ডদক 
সামদন ষ্রদখ ওদেরদক প্রথদম আক্রমদণ এদন আত্মরক্ষা ও আক্রমদণর একটা 
ষ্কৌ ি বঠক করি। 

আহমে মুসার গাবিটাও  ার আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র হদি। কারণ এ 
গাবিটা ষ্সবম িুদিট গ্রুপ। গুবিিৃবটর মুদখ  ার গাবির সি কািঁেই ষ্ভদঙ যাদি, বকন্তু 
গাবির িবডদক ষ্কান িুদিটই অব ক্রম করদ  পারদি না। ভযান- এর পুবি  প্রধ্ান 
মাবহর হারুন  াদের ষ্েষ্ঠ গাবিটাই  াদক িযিহার করদ  বেদয়দি। 

আহমে মুসা  ার পদকট ষ্থদক ষ্মব ন বরভিভারটা ষ্ির কদর পাদ  
রাখি। দু’পা  ষ্থদক  ার বেদক িুদট আসা গাবিগুদিাদক থাবমদয় ষ্েয়ার েদন্য এ 
বরভিভার নয়, পদয়দন্টড গুবির েদন্য বভন্ন বরভিভার েরকার। আহমে মুসা  ার 
মাথার ষ্পিদন ঘাদির েযাদকদট রাখা বমবন বরভিভার হাদ  বনি। এ বরভিভাদরর 
বমবন িুদিদট একবট কদর পাওয়ারিিু বিদফারক থাদক। এ বরভিভারই ষ্স প্রথম 
িযিহার করার বসিান্ত বনদয়দি  ার আত্মরক্ষা ও আক্রমদণর ষ্কৌ ি কাদে 
িাগািার েদন্য। 

আইিযান্ডদক সামদন ষ্রদখ গাবি ষ্িক কারার কদয়ক মুহূদ চর মদধ্য 
আহমে মুসার এই ষ্কৌ ি-বেন্তা ও প্রস্তুব র কাে ষ্ ষ হদয় ষ্গি। 

আহমে মুসার গাবি োিঁিািার পর মুহূ চকাি বিধ্া কদরদি মাইদক্রা দু’ষ্টা, 
 ারপ দ্রু  িুদট আসদ  িাগি আহমে মুসার গাবির বেদক। দু’বেক ষ্থদক এদস 
মাইদক্রা দু’বট আহমে মুসার গাবিদক স্যান্ডউইে িানাদ  োয়, এ রকমই একটা 
ভাি গাবি দু’বটর গব দ । 



বিপদে আনাদ াবিয়া  97 

 

দু’বট গাবিদকই আহমে মুসা ষ্েখদ  পাদে।  ার বরভিভার প্রস্তু । 
বরগাদর  েচবন। দুই মাইদক্রাদক থামাদ  হদি  াদক দু’বট গুবিই করদ  হদি 
মুহূদ চর িযিধ্াদন। 

িাম বেদকর মাইদক্রার মাথাটাই প্রথম আইিযান্ড ষ্থদক ষ্িবরদয় এি। 
আহমে মুসার ষ্োখ বগদয় পিি মাইদক্রার সামদনর িাম োকাটার উপর। এই 
োকাই  ার টাদগচট। এই োকা ষ্ভদঙ পিদি গাবিটা বনঘচা  আইিযাদন্ডর সাদথ 
ধ্াক্কা খাদি। োকাটা ষ্েখার সাদথ সাদথ  ার  েচবন ষ্েদপ িসি বরভিভাদরর 
বরগাদর। পরক্ষদণই মাইদক্রাটার সামদনর িাম োকা বিদফাবর  হদিা প্রেন্ড  দব্দ। 
মাইদক্রাটা বকিুটা কা  হদয় িাদম ষ্িিঁদক বগদয় আঘা  করি আইিযান্ডদক। 

আহমে মুসা গুবি কদরই হাদ র বরভিভার ঘুবরদয় বনদয় টাদগচট করি ডান 
বেদকর মাইদক্রাদক। 

মাইদক্রাটা সম্পূণচটাই আইিযাদন্ডর আিাি ষ্থদক ষ্িবরদয় এদসদি। 
আহমে মুসার বরভিভাদরর গুবি আদগর ম ই এ মাইদক্রার সামদনর ডান 

োকায় আঘা  করি। োকা বিদফাবর  হিার সাদথ সাদথই দ্রু  গাবির মাথাটা 
ডান বেদক ষ্িিঁদক বগদয় মুখ থুিদি পিি আইিযাদন্ডর ষ্েয়াদি। 

আইিযাদন্ড ধ্াক্কা খাওয়া গাবি ষ্থদক নামদ  ওদের ষ্েবর হদি। এই 
সুদযাদগ গাবি োবিদয় ওদের পা  কাবটদয় ওদের রাপ ষ্থদক ষ্িবরদয় যাওয়ার বেন্তা 
করি আহমে মুসা। 

দুই হাদ  গাবির বটয়াবরিং ধ্দর গাবি টাটচ বেদ  যাদি, এসময় ষ্পিদর 
আদি। দুই মাইদক্রার অিিা ষ্েদখই সম্ভি  ষ্পিদনর গাবিটা গুবি করদ  শুরু 
কদরদি। 

আহমে মুসা গাবি টাটচ করি। 
ষ্পিদনর গুবিিৃবটর মদধ্য বেদয়ই  াদক এখবন এই রযাপ ষ্থদক ষ্িবরদয় 

ষ্যদ  হদি। দুই মাইদক্রা ষ্থদক ওরা ষ্িবরদয় এদি  াদক বিমুবখ গুবিিৃবটর মুদখ 
পিদ  হদি। 

বকন্তু সময় ষ্পি না আহমে মুসা। গাবি ঘুবরদয় ষ্নিার আদগই ষ্স ষ্েখি 
গুবিিৃবটসহ ষ্পিদনর মাইদক্রাবট  ীি ষ্িদগ এদস  ার উপর ঝািঁবপদয় পিদি। 
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মাইদক্রাবটর আঘা  এবিদয় ষ্কান বেদক গাবিটা সবরদয় ষ্নিার সুদযাগ ষ্নই  ার। 
ডান ও িাম পাদ  দু’বট গাবি আইিযাদন্ড ধ্াক্কা ষ্খদয় মুখ থিুদি পথ ষ্রাধ্ কদর 
োিঁবিদয় আদি। ওদের এবিদয় পথ কদর বনদ  হদি  ার য টা সময় ও সুদযাগ 
েরকার, ষ্সটা ষ্পিদনর মাইদক্রা অসম্ভি কদর বেদয়দি। মাইদক্রাবট  ার গাবির 
উপর এদস পিি। ওরা আে ষ্যভাদি ষ্হাক আহমে মুসাদক ষ্ ষ করার বসিান্ত 
বনদয়দি ষ্িাঝা যাদে। 

গাবি ষ্থদক  ার ষ্নদম যািারও ষ্কান উপায় ষ্নই। দু’পাদ র দুই মাইদক্রা 
ষ্থদক ষ্িাক ষ্িবরদয় আসদি অস্ত্র হাদ । নামদিই ওদের গুবির মুদখ পিদ  হদি। 

‘হাসিুনাল্লাহ্’ িদি ষ্োখ িন্ধ করি আহমে মুসা। 
পরক্ষদণই বপিন বেক ষ্থদক  ব্দ কাদন এি প্রেণ্ড বিদফারদণর। েমদক 

উদঠ ষ্োখ খুিি আহমে মুসা। 
ষ্পিদন  াবকদয় ষ্েখি ষ্পিদনর মাইদক্রাবট োউ-োউ কদর জ্বিদি। 

মাইদক্রাবট  ার গাবি ষ্থদক মাি গে ব ন-োদরক েূদর এদস ষ্থদম পদিদি। 
বিবি  আহমে মুসা দু’পাদ   াকাি। ষ্েখি, ডান ও িাদমর মাইদক্রা 

ষ্থদক ষ্িাকরা ষ্নদম পদিদি।  াদের প্রদ যদকর হাদ  ষ্টনগান। ডান পাদ র 
মাইদক্রার ষ্িাকরাই আদগ ষ্নদমদি। িুদট আসদি ওরা। আহমে মুসাদক ষ্েখদ ও 
ষ্পদয়দি। সিংদগ সিংদগই ওদের ষ্টনগান উপদর উঠি। আহমে মুসার হাদ র 
ষ্মব ন বরভিভার আদগ ষ্থদকই প্রস্তু  বিি।  েচবন বিি বরভিভাদরর বরগাদর। 
 েচবন  ার ষ্েদপ িসি বরগাদর। অিযাহ  গুবির িৃবট িুদট েিি ষ্টনগানধ্ারী িয় 
সা েন ষ্িাদকর বেদক। 

বকন্তু এই সমদয় িাম বেক ষ্থদক অিযাহ  গুবিিৃবট শুরু হদিা। গুবি গুদিা 
এদস ষ্িিঁদক ধ্রি আহমে মুসার গাবিক। 

গুিী িন্ধ কদর বনরুপায় আহমে মুসা ‘হাসিুনাল্লাহু বন’মাি ওয়াকীি, 
বন’মাি মাউিা ওয়া বন’মান নাসীর’ িদি শুদয় পদিদি গাবির ষ্মদঝদ ।  ার 
এখন করণীয় বকিু ষ্নই। ডান বেদকর অস্ত্রধ্ারীদের প্রব   ার গুবিিৃবট কী িি 
বেদয়দি, ষ্সটা ষ্েখারও সময় পায়বন আহমে মুসা।  দি ষ্সবেক ষ্থদক ষ্কান গুবি 
আসি না। 
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গাবির ষ্লাদরা আেয় ষ্নিার পর মুহূ চও পার হয়বন, আদরকটা 
বিদফারদণর  ব্দ শুনদ  ষ্পি আহমে মুসা। এিার বিদফারণটা িাম পাদ , 
একেম কাদিই হদিা। 

বিদফারদণর সাদথই িাম বেদকর গুবিিৃবট িন্ধ হদয় ষ্গি। 
পার হদিা কদয়ক মুহূ চ। 
ষ্লার ষ্থদক উঠি আহমে মুসা। গাবির সীদট িদস  াকাি িাম বেদক 

বি ীয় ষ্িামা বিদফারদণর েদটর বেদক। ষ্েখদ  ষ্পি অদনকগুদিা মানুদষর বিন্ন-
বভন্ন ষ্েহ। িািঁোর ম  কাউদক মদন হদিা না।  াকাি ডান বেদক। ষ্েখি,  ার 
গুবিদ  কাে হদয়দি। ওরা ষ্েৌদি সার ষ্িিঁদধ্ িুদট আসবিি। গুবিদ  ঝািঁঝরা হদয় 
যাওয়া ষ্েহ বনদয় ওরা সারদিিঁদধ্ই পদি আদি। 

বকন্তু  াদক রক্ষার েদন্য দু’বট ষ্িামার বিদফারণ ঘটাি ষ্ক? বিদফারণ 
দু’বট সাক্ষা  আল্লাহ্’র সাহাযয বহসাদি এদসদি। বকন্তু আল্লাহ্ কাদক বেদয় এই 
সাহাযয করাদিন? ষ্ক ষ্স? 

দুই হাদ  দুই বরভিভার বনদয় আহমে মুসা গাবি ষ্থদক নামি। গাবি 
ষ্থদক ষ্নদমই আহমে মুসা ষ্েখদ  ষ্পি, ষ্পিদনর জ্বিন্ত মাইদক্রার পা  বেদয় 
এবগদয় আসদি ষ্মন্দাবরস মাবিক।  ারও হাদ  বরভিভার। 

আহমে মুসাদক ষ্েখদ  ষ্পদয় ষ্স িুদট এি। 
‘ষ্কমন আদিন আপবন? ভাদিা ষ্ া? ভীষণ উবিগ্ন বিিাম আপনাদক 

বনদয়। আল্লাহ্’র হাোর ষ্ াকর ষ্য আপনাদক ষ্েখদ  ষ্পিাম। ওরা আট-ঘাট 
ষ্িিঁদধ্ পবরকল্পনা কদরবিি।’ আহমে মুসার সামদন এদস এক বনুঃশ্বাদস কথাগুদিা 
িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

আহমে মুসা েবিদয় ধ্রি  াদক। িিি, ‘আমাদক িািঁোদনার েদন্যই 
আল্লাহ্ আপনাদক পাবঠদয়দিন। আল্লাহ্’র মূব চমান সাহাযয বহসাদি আপবন 
এদসদিন। আল্লাহ্’র হাোর ষ্ াকর। আপনাদক ধ্ন্যিাে।’ 

‘আপবন বনদেদক বনদেই িািঁবেদয়দিন।’ 
‘ডান ও িাম পাদ র মাইদক্রা দু’বটদক যবে আপবন অদকদো কদর বেদ  

না পারদ ন,  াহদি গাবি সদম  আপনাদক ওরা বপদ  ষ্িি । আিার ডান 
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পাদ র িন্দুকধ্ারীদের আপবন বঠক সমদয় ষ্ঠবকদয়দিন। ওরা আপনার গাবির এ  
কাদি এদস পদিবিি ষ্য আবম েূদর ষ্থদক জ্বিন্ত মাইদক্রার উপর বেদয় ওদের উপর 
ষ্িামা ষ্িিদ  সাহস পাইবন।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘বকন্তু ষ্পিদনর মাইদক্রা আমাদক ষ্ া প্রায় ষ্ ষ কদরই ষ্িদিবিি। 
আপনার ষ্িামা বঠক সমদয় মাইদক্রাদক আটদক বেদয়দি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আল্লাহ্’র হাোর ষ্ াকর। আবম অদনকটা ষ্পিন ষ্থদক মাইদক্রার উপর 
ষ্িামাবট ষ্িদিবিিাম। ভয় বিি িক্ষযভ্রট হদয় যায় বকনা। বকন্তু আল্লাহ্ আমাদক 
সাহাযয কদরদিন।’ 

‘আিহামদুবিল্লাহ্।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 
‘আিহামদুবিল্লাহ্। যবে আপবন িাম পাদ র গুবিিৃবটর  িন্দুকধ্ারীদের 

উপর বঠক সমদয় ষ্িামা না ষ্িিদ ন,  াহদি বকন্তু আমার িািঁো োয় হদ া। 
আমাদক পাল্টা গুবি করার সুদযাগ ওরা বে  না।’ িিি আহমে মুসা। 

‘এটাও বিি ভাগয। আবম ষ্যখান ষ্থদক  ূন্য বেদয় িক্ষয িািাই জ্বিন্ত 
মাইদক্রার উপর বেদয় ষ্িামাবট িুিঁদিবিিাম,  া পদয়দন্টড বিি না। ষ্সটা ষ্য 
অস্ত্রধ্ারীদের মাঝখাদন পদিদি, ষ্সটা আবম িিবি িাক।’ 

থমি ষ্মন্দাবরস মাবিক মুহূদ চর েদন্য। পরক্ষদণই িিি, ‘েিুন ষ্েবখ 
ওদের কাি ষ্থদক বকিু পাওয়া যায় বকনা।’ 

‘েিুন।’ িিি আহমে মুসাও। 
হািঁটদ  শুরু কদর আহমে মুসা ষ্টবিদিান করি বডবেবপ মাবহর হারুনদক। 

 াদক এখানকার সি ঘটনা োনাি সিংদক্ষদপ। বডবেবপ মাবহর হারুন িিি, 
‘আপবন বঠক আদিন ষ্ া।’  ার কদণ্ঠ উদিগ। 

‘আবম বকিু িুকাইবন বম. মাবহর হারুন। আবম ভাদিা আবি।  দি ষ্েক 
গ্রুদপর একেন সেস্য সাহাযয না করদি আবম এভাদি কথা িিার অিিায় ষ্িাধ্ 
হয় থাক াম না।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ষ্েক গ্রুপ? ও ষ্ া বকিার গ্রুপ।  ারা আপনাদক সাহাযয করি? 
বকভাদি। ষ্কন?’ বেোসা বডবেবপ মাবহর হারুদনর। 
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‘ষ্েক গ্রুপ বকিার বঠকই। বকন্তু বম. মাবহর হারুন, মানুষই বকিার হয়, 
বকিার মানুষও হদ  পাদর। ষ্সই একেন মানুষই আমাদক সাহাযয কদরদি।’ 
আহমে মুসা িিি। 

‘ া হদ  পাদর। শুদনবি, ইসিাদমর প্রাথবমক যুদগ মুসবিম দসবনকদের 
বহিংস্র প্রাণীরাও সাহযয করদ া। আপবন বকিারদক মানুষ করদিন, ষ্সটা স্বাভাবিক। 
ধ্ন্যিাে। আবম আসবি।  াদক আবম ধ্ন্যিাে ষ্েি। আবম ইেবের পুবি দকও 
িিবি ওখাদন যািার েদন্য। আপনারা একটু অদপক্ষা করুন।’ িিি বডবেবপ 
মাবহর হারুন। 

‘আসুন। ধ্ন্যিাে। আস্-সািামু ‘আিাইকুম।’ 
আহমে মুসা ষ্মািাইদির কি অি কদর ষ্মন্দাবরস মাবিকদক িিি, 

‘বডবেবপ মাবহর হারুন আসদিন। ইেবের পুবি দকও উবনই োনাদিন। বডবেবপ 
মাবহর হারুন খুি খুব  হদয়দিন আপনার উপর। উবন বনদেই আপনাদক ধ্ন্যিাে 
ষ্েদিন।’ িিি আহমে মুসা। 

‘সব যই আবম মানুষ হদ  পারি বম. আিু আহমে?’ আহমে মুসার কথার 
ষ্কান উত্তর না বেদয় িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘আপবন মানুষই আদিন। পশুে িা  য় াদনর বকিু গুণ আপনার 
মনুষেদক আেন্ন কদর ষ্িদিবিি। আপনার ষ্েদগ ওঠা মনুষে ষ্স 
অপ নগুদিাদক উদেে কদরদি। ষ্িদরস্তারা যাদক বসেো কদরবিি, ষ্সই মানুষই 
আপাবন এখন হদয় ষ্গদিন।’ আহমে মুসা িিি। 

হঠাৎ ষ্মন্দাবরস মাবিক আহমে মুসার দুই হা  ষ্েদপ ধ্দর ষ্কিঁদে ষ্িিি। 
িিি, ‘এই মানুষ হওয়ার ষ্সৌভাগয বক আমার হদি? আবম ক  ষ্িাকদক হ যা 
কদরবি, ষ্স সিংখযা আবম িিদ  পারদিা না। আমার বনষু্ঠর ার েদন্যই েদির 
ষ্ন ৃে আবম ষ্পদয়বি। আমার এই সীমাহীন পাপ বক আল্লাহ্ মাি করদিন?’ 

হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘আল্লাহ্ েয়ার অন্তহীন া সম্পদকচ োনদি এই 
কথা আপবন িিদ ন না। ষ্গাটা মানি োব র পাদপর সমবট আল্লাহ্’র েয়ার 
সমুদরর  ুিনায় একটা িাবর-বিন্দু িািা আর বকিুই নয়। ষ্েখুন, আল্লাহ্’র এক 
নাম ‘রহমান’, আদরক নাম ‘রহীম’। দুই নাদমরই অথচ ‘ো া’, ‘েয়ািু’। বকন্তু  ািঁর 
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এই দুই েয়ার ষ্ক্ষি বভন্ন। ব বন রহমান, কারণ অপরাধ্ী, পাপী,  াদক 
অস্বীকারকারী,  ার ধ্দমচর  ত্রু, কাদির, িাদসক বনবিচদ দষ সকি মানুষদক ব বন 
ভাদিািাদসন। ব বন  াদের প্রদ যকদকই আহার ষ্েন, আেয় ষ্েন।  াদের 
কাউদকই ব বন বেদনর আদিা, উপকারী িা াস, েীিন ধ্ারদনর পাবন এিিং সুখ-
ষ্ভাগ ষ্থদক িবঞ্চ  কদরন না। না োইদ ই সকি মানুষদক ব বন এই সি বনয়াম  
োন কদরন। আর রহীম ব বন এই কারদণ ষ্য, ব বন অসীম ক্ষমা ীি এিিং ষ্িনেীর 
ো া। অপরাধ্ কদর মানুষই। আর  ার পাদপর ষ্িাঝা য িিই ষ্হাক, মানুষ যখন 
অনু   হদয় বিনী ভাদি মহান আল্লাহ্’র সামদন োিঁিায় ক্ষমার েন্য, ব বন ক্ষমা 
কদর ষ্েন। মানুষ  খন  ার প্রদয়ােন বনদয় হাবের হয়  ািঁর কাদি, প্রাথচনা কদর 
 ার আ া পূরণ হওয়ার েদন্য,  খন ব বন  ার আ া পূণচ কদরন। ব বন  ার 
িান্দাহ্ মানুষদক ভাদিািাদসন,  াই ব বন োন মানুষ ভুি স্বীকার কদর ক্ষমা োক, 
মানুষ  ার কিযাদণর প্রদয়ােন বনদয়  ার সামদন োিঁিাক, প্রাথচনা করুক, আদিেন 
করুক অভাি পূরদণর। ব বনই আমাদের মহান আল্লাহ্, মাহামবহম স্রটা এিিং অসীম 
েয়ািু প্রব পািক। বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক আপনার পাপ  ািঁর েয়ার মহাবসন্ধুর 
কাদি বকিুই নয়। িান্দাহ্  ািঁর েরিাদর শুধ্ু হাবের হওয়ার অদপক্ষা মাি, ব বন 
দু’হা  িাবিদয় আদিন িান্দাদক মাি করার েদন্য,  ার োওয়া পূরদণর েদন্য।’ 
থামি আহমে মুসা। 

আহমে মুসার কথা ষ্ ষ হদ ই ষ্মন্দাবরস মাবিক বসেোয় পদি ষ্গি। 
কািঁেি অদনক ষ্স। 

যখন বসেো ষ্থদক ষ্স উদঠ োিঁিাি,  খন অদনক  ান্ত ষ্স। আ ার 
ঔজ্জ্বিয  ার ষ্োখ। স্ববস্তর বেগ্ধ া  ার ষ্েহারায়। 

‘ষ্খা  আমদেে ন ুন ষ্মন্দাবরস মাবিক।’ 
স্বাগ  োনাি আহমে মুসা ষ্মন্দাবরস মাবিকদক।  ার ষ্োদখ-মুদখ 

আনন্দ। 
‘ষ্মন্দাবরস মাবিক যবে ন ুন মানুষ হওয়ার ষ্সৌভাগয অেচন কদর থদক, 

 াহদি  ার রূপকার আপবন। আল্লাহ্ আপনাদক এর যাযাহ্ োন করুন।’ িিি 
ষ্মন্দাবরস। গম্ভীর ও ভাবর  ার কণ্ঠ। 
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‘আিহামদুবিল্লাহ্। েিুন এিার আমরা আমাদের কাে শুরু কবর।’ িিি 
আহমে মুসা ষ্মন্দাবরস মাবিকদক িক্ষয কদর। 

‘েিুন।’ িদি হািঁটদ  শুরু করি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
আহমে মুসা হািঁটদ  শুরু কদরবিি আদগই। 
এদক এদক সিগুদিা িবডই সােচ করি দু’েদন বমদি। বকন্তু  াদের 

পদকদট মাবনিযাগ িািা আর বকিু বমিি না। 
মাবনিযাগগুদিাদ  শুধ্ু টাকাই ষ্েখা ষ্গি। মাি একটা মাবনিযাদগ টাকার 

সাদথ সাো কাগদের একটা  ীট োরভািঁে করা অিিায় পাওয়া ষ্গি। মাবনিযাগটা 
বিি সামান্য বকিু টাবকচ  ষ্নাট িািা সিটা ডিাদর ভব চ। হদ  পাদর মাবনিযাগটা 
বিি  াদের এই বম দনর ষ্ন ার। টাকা বিবি-িন্টদনর ষ্নাট রাখার েদন্য বক বিি 
সাো কাগদের  ীটটা! 

টাকা সদম  মাবনিযাগটা  ার পদকদট ষ্রদখ বেদয় কাগদের  ীটটা 
আহমে মুসা বনদের কাদি রাখি, সাো কাগে েরকার হদ  পাদর এই ষ্ভদি। 

‘ষ্সাহা ও ষ্হাবি আকচগ্রুদপর ষ্িাকরা োরুণ স কচ। এরা অপরাধ্ কদর, 
বকন্তু  াদেরদক ধ্রার ম  ষ্কান বেি ষ্রদখ যায় না।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘আপবন ষ্সবেন িদিবিদিন ওদের েদির নাম োদনন না, এখন ষ্য নাম 
িিদিন?’ আহমে মুসা িিি। 

হাসি ষ্মন্দাবরস মাবিক। িিি, ‘আপনার সাদথ ষ্সবেন কথা িিার পর 
আবম ওদের সম্পদকচ োনার ষ্েটা কদরবি। বকিু োনদ  ষ্পদরবি।’ 

‘েদির নাম িািা আর কী োনদ  ষ্পদরদিন?’ আহমে মুসা িিি। 
‘ষ্ মন বকিু নয়।  দি আমার মদন হদয়দি  ীঘ্রই িি বকিু ঘটাদ  যাদে 

ওরা। খুিই ওভার কনবিদডন্ট ওরা ষ্য, ওদের িাধ্া ষ্েিার সাধ্য কারও ষ্নই। ওরা 
িদিদি, এটা ওদের ষ্ ষ যুি। এ যুদি েয়  াদের হাোর হাোর িিদরর স্বে 
সাথচক করদি।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘বক  াদের যুি, বক ঘটাদ  োয়  ারা?’ আহমে মুসার স্বাগ  কদণ্ঠর 
বেোসা। 
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‘আবমও িুঝদ  পাবরবন। আেকাি ওরা খুি সািধ্ান হদয়দি। ওরা কাে 
করার েদন্য ষ্িাকও পাল্টাদে। যাদের আবম বেন াম।  াদের ষ্েখা যায় না।’ 
িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘আপবন কখন বকভাদি আমাদের িদিা করদিন।’ আহমে মুসা িিি। 
‘আবম ক’বেন ধ্দর ষ্রটুদরদন্ট আসবি। আবম োন াম, ওদের সন্ধাদন 

আপবনও ষ্সখাদন আসদিন। মুদখ খ্রীটান সন্যাসীদের ম  োবি বনদয় আেও 
এদসবিিাম। এদসই ষ্েখিাম আপনাদক। মেযপ দু’েদনর কথা আবমও শুদনবি 
একটু েূদর িদস। আপবন ওদের িদিা করদি আবমও উঠিাম। গাবি বনদয় এিাম 
ষ্গদট। আবম োন াম িুবিমান ষ্গটমযান ওদের টাকা খায়। আবম ষ্গট পার হিার 
সময় ষ্গটমযানদক ওদের টাইদি হা  ষ্নদি িিিাম, ‘মাবসস মুক্ত ষ্হাক।’ ওরা 
মাউন্ট আরারা দক ‘মাবসস’ িদি। ওরা এদক অপরদক ষ্েখদি এই কথা িদিই 
স্বাগ  োনায়। আমার কথায় ষ্গটমযান আমাদক  াদের ষ্িাক িদি ধ্দর বনি। 
আমাদক ইিংবগদ  োিঁিাদ  িিি। োিঁিাদি ষ্স িিি, ‘আপনাদের দু’েন ষ্িাকদক 
একেন ষ্িাক িদিা কদরদি। এটা আবম োবনদয় বেদয়বি সিাইদক।’ আবম উবিগ্ন 
হিাম। বনশ্চয় আপবন বিপদে পিদিন। আবম বপিু বনিাম আপনাদের। অদধ্চক পথ 
এদগাদনার পর আবম ষ্েখিাম একটা ষ্রাড ক্রবসিং-এর ডান বেদকর একটা রাস্তা 
ষ্থদক একটা মাইদক্রা প্রিি ষ্িদগ িুদট এদস আপনার বপিু বনি। আমার গাবিদ  
একটা সমস্যা থাকায়  ার ম  বেদড আবম েিদ  পারিাম না। বকন্তু বপিু 
িািিাম না আপনাদের।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

েূদর পুবিদ র গাবির সাইদরন ষ্ ানা ষ্গি।  ব্দ আসি ইেবের বেক 
ষ্থদক। 

‘ াহদি ইেবের ষ্থদকই প্রথদম আসদি পুবি । বডবেবপ মাবহর হারুদনর 
আসদ  ষ্েবর হদি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘বডবেবপ সাদহি বক ‘ভযান’ ষ্থদক আসদিন?’ বেোসা ষ্মন্দাবরস 
মাবিদকর। 

‘না। আবগ্রদ  এদসদিন উবন, ওখন ষ্থদকই আসদিন।’ আহমে মুসা 
িিি। 
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‘ াহদি ষ্ া  ািা াবিই এদস পিদ ন।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
‘আসুন আমার গাবিদ  িবস। গাবির সামদনর ও ষ্পিদনর কািঁে ষ্ভদঙদি। 

গুবিদ  িাইদররও ক্ষব  হদয়দি।  দি ষ্ভ দর িসা যাদি। আসুন।’ 
িদি আহমে মুসা েিি  ার গাবির বেদক। 
ষ্মন্দাবরস মাবিকও েিি  ার সাদথ। 
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৫ 
োিঁে ডুদি ষ্গি পবশ্চদম। সূযচও উঠি পূদি। রা টা িৃথাই ষ্গি আহমে 

মুসাদের। 
‘বম. আিু আহমে, বনশ্চয় ওরা ষ্কাদনাভাদি ষ্টর ষ্পদয় ষ্গদি ষ্য আমরা 

ওদের েযান ষ্েদন ষ্িদিবি।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
‘এটাও সম্ভি নয়। রা  ১২ টার আগ পযচন্ত আপনার ও আমাদের ষ্িাকরা 

পাহাদির পথ ষ্থদক ষ্ি  েূদর েূদর এককভাদি োিঁবিদয় পাহারা বেদয়দি।  াদের 
ষ্েদখ িি রকদম সদন্দহ করা অসম্ভি। অ এি সদন্দহ িদ  বিদর যাওয়ার প্রেই 
ওদঠ না। আর রা  ১২ টার পর আমাদের ষ্িাকরা পাহাদি ওঠার কদয়কবট রাস্তার 
পাদ  ষ্ক্লাে হদয়দি, ষ্সটাও েিদিিঁদধ্ নয়, এককভাদি অন্ধকাদর ক্রবিিং কদর। 
এদ   াদের ষ্েখদ  পাওয়া এিিং বিদর যাওয়া সম্ভি নয়। এককভদি কাউদক 
ষ্পদি, সদন্দহ হদি  াদক পাকিাও িা ষ্ ষ করার কথা। বকন্তু এমন ঘটনা একবটও 
ঘদটবন। অ এি   ারা বিদর ষ্গদি এ বিষয়টাদক আমরা বহদসদির িাইদর রাখদ  
পাবর।’ 

‘ াহদি  ারা না ষ্কন?’ িিি ড. িারদেনদো। 
এই ড. িারদেনদোরই িাগেত্তা ড. আেো। ড. িারদেনদোদক  াদের 

পাবরিাবরক প্রদয়ােদন ষ্েদ র িাইদর ষ্যদ  হদয়বিি। কদয়কবেন হদিা বিদর 
এদসদি। আহমে মুসা  াদক ষ্ডদক বনদয়দি। আহমে মুসা  ার িাবিদ  বগদয়বিি। 
পবরবে  হদয় এদসদি সিার সাথা। 

ড. িারদেনদোর কথা ষ্ ষ হদ ই ষ্সখাদন এদিা অবরয়াস এিাকার 
ভারপা  পুবি  অবিসার রব ে োরাগ এিিং আরারা  অঞ্চদির ডাইদরক্টর অি 
পুবি  খাবল্লকান খাবেপ। খাবল্লকান খাবেপ িিি, ‘স্যার ঐ প্রেটা আমারও, ওরা 
এি না ষ্কন?’ 
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‘এ প্রে আমারও। প্রেটারই উত্তর সন্ধান করবি। মদন হয় উত্তরটা আবম 
ষ্পদয়ও ষ্গবি।’ িিি আহমে মুসা। 

‘ষ্পদয় ষ্গদিন? কী ষ্সটা?’ উেগ্রীি কদণ্ঠ িিি ড. িারদেনদো। 
হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘আমার মদন হয়  দব্দর অথচ গ্রহদণর িযাপাদর 

আমাদের ভুি হদয়দি।’ একট ুথামি আহমে মুসা। 
 াকাি বডবপ, খাবল্লকান খাবেদপর বেদক। 
িিি, ‘িিুমুন কী?’ 
‘ষ্কন, িিুমুন ষ্ া পূবণচমা।’ িিি খাবল্লকান খাবেপ। 
‘অমািস্যা িিুমুন নয় ষ্কন?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘অমািস্যায় োিঁে ষ্ া ষ্েখা যায় না।’ িিি খাবল্লকান খাবেপ। 
‘ষ্েখা যায় না, বকন্তু অমািস্যায় মুন ষ্ া িিুই হদয় থদক। িিা ষ্যদ  

পাদর, এটা ডাকচ িিুমুন, আর পূবণচমারটা িাইদটড িিুমুন। অন্যভাদিও িিা যায়, 
একটা কৃষ্ঞপদক্ষর িিুমুন, আদরকটা শুক্লপদক্ষর িিুমুন।’ আহমে মুসা িিি। 

‘েমৎকার! ন ুন  ে। বকন্তু িাস্তি া আবম মদন কবর এটাই। ন ুন  েবট 
আমরা ষ্মদন বনিাম স্যার। বকন্তু স্যার, এই ন ুন অথচ গ্রহণ কদর এর িারা আপবন 
কী িুঝাদ  োদেন?’ িিি ড. িারদেনদো। 

হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘অপরাধ্ীদের েদন্য শুক্লপক্ষ ভাদিা, না 
কৃষ্ঞপক্ষ ভাদিা?’ 

‘কৃষ্ঞপক্ষ।’ িিি খাবল্লকান খাবেপ। 
‘এ কারদণই বক  ারা কৃষ্ঞপদক্ষর িিুমুদন অপাদর দনর বসিান্ত 

বনদয়দি।’ আহমে মুসা িিি। 
ষ্কান কথা এি না বডবপ খাবল্লকান খাবেপ, ইন্সদপক্টর রব ে োরাগ এিিং 

ড. িারদেনদোর বেক ষ্থদক। বনিচাক  ারা। বিিয়  াদের ষ্োদখ-মুদখ। 
ইন্সদপক্টর রব দের মুখ ষ্ া বিিদয় ‘হা’ হদয় ষ্গদি। 

‘এই সহে কথাটা আমাদের মাথায় আদসবন ষ্কন? পূবণচমায় ষ্ া ওরা 
বকিুদ ই আসদ  পাদর না। পূবণচমায় মাউন্ট আরারাদ র িরিািৃ  অিংদ  ষ্ া 
আদিার মহাদমিা িদস। িরদির উপর োিঁদের আদিা পদি বেদনর ষ্িিার ষ্েদয় 
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অদনক ষ্িব  ষ্োখ ধ্ািঁধ্ািঁদনা উজ্জ্বি হাবস হাদস মাউন্ট আরারা । এই আদিার 
ষ্মিায় ষ্ া অন্ধকাদরর েীি অপরাথীরা অন্ধকাদরর কাে বনদয় আসদ  পাদর না। 
 াদের েদন্য কৃষ্ঞপদক্ষর অমািস্যা িা ডাকচ িিুমুনই উপযুক্ত সময়। ধ্ন্যিাে 
বম. আিু আহমে। অদ্ভু  আপনার বিদিষণ। সব যই আপবন আল্লাহর সবিদ ষ 
ষ্নয়ামদ  ধ্ন্য।’ খবল্লকান খাবেপ িিি। 

‘আিহামদুবিল্লাহ। এক বিরাট সমস্যার সমাধ্ান হদয় ষ্গি। এখন 
 াহদি আমাদের কী করণীয়?’ িিি ড. িারদেনদো। 

‘বকিু নয়, আসুন আমরা কৃষ্ঞপদক্ষর ডাকচ িিুমুদনর অদপক্ষা কবর।’ 
একটু ষ্থদমই আহমে মুসা িিি, ‘আেদকর ম  কাে আমাদের সাি 

হদিা। েিুন বিদর যাই আমরা।’ 
কৃষ্ঞপদক্ষর ষ্ ষ প্রান্ত। পূণচ অিয়ি বনদয় োিঁে ি চমান। বকন্তু  া পৃবথিীর 

আিাদি। এখন পৃবথিীও বনক  অন্ধকাদর ঢাকা, োিঁেও। 
মাউন্ট আরারাদ র সাদি ১৪ হাোর বিট উপদর ষ্ো-িাইদনর প্রায় প্রান্ত 

ষ্ঘিঁদষ িাবপ  ৫ম টুযবরট ষ্িে কযাদম্পর একটা  ািঁিুদ  িসা আহমে মুসা  ার 
হাদ র ঘবির বেদক  াকাি। রা  ৯টা িাদে।  ািঁিুদ  আরও ৭ েন। সিাই 
কযাম্প-দেয়াদর িদস। সিারই পরদন টুযবরট ষ্পাষাক। 

আহমে মুসারা ১ বেন আদগ এই ৫ নিং ষ্িে কযাদম্প এদসদি। ব ন বেন 
আদগ  ারা যািা কদরবিি পিচদ র ষ্গািায় িাবপ  এক নম্বর ষ্িে কযাম্প ষ্থদক। 

ঘবির বেক ষ্থদক ষ্োখ সবরদয় বনদ ই ষ্মািাইি ষ্িদে উঠি আহমে 
মুসার। 

আহমে মুসা  াকাি ষ্মন্দাবরস মাবিদকর বেদক। িিি, ‘আপবন আর ড. 
িারদেনদো  ািঁিুর িাইদরটা ষ্েদখ আসুন অিাবি  বকিুর উপবিব  আদি বক না।’ 

ষ্মািাইি ষ্িদে েদিদি। ষ্িদে ষ্থদম ষ্গি। ধ্রি না আহমে মুসা। 
িাইদরর বরদপাটচ পায়বন। 

বমবনট ষ্েদিক পদর ড. িারদেনদো এদস িিি, ‘িাইদরটা বঠক আদি।’ 
আহমে মুসা বমসকিটায় কি করি। 
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ওপার ষ্থদক কথা িিি ডাইদরক্টর অি পুবি  খাবল্লকান খাবেপ। িিি, 
‘স্যার, ওবেদকর খির কী?’ 

‘ষ্কান খির ষ্নই বম. খাবেপ। ষ্কান বেক ষ্থদকই ষ্কান নিােিা ষ্নই।’ 
িিি আহমে মুসা। 

‘ওদের নিা-েিা আেদকও ষ্েখা যাদি না িদিই মদন হদে। খির 
ষ্পিাম, ষ্সনাদের একটা েি পাহাদির উপদর ষ্গদি। ওরাও মদন হয় খির 
ষ্পদয়দি। এ েদন্যই  ারা ষ্গদি যাদ  মাউন্ট আরারাদ র ষ্কান ক্ষব  না হয়, 
বক্রবমনািরা যাদ  উপদর বগদয় ষ্কান ঘটনা ঘটাদ  না পাদর। আমাদের ষ্িাধ্ হয় 
আেদকও খাবি হাদ  ষ্ির  ষ্যদ  হদি, স্যার।’ 

‘একটা বিষয়, বম. খাবল্লকান খাবেপ। মাউন্ট আরারাদ  ষ্কান অপরাধ্ 
ঘটদ  যাদে িা অপরাধ্ীরা এখাদন একবি  হদে, এটা ষ্সনািাবহনী োনদ  
পারদি ষ্স খির পুবি দক োনাদনার কথা।  ারা বনদেরাও যবে অবভযান 
পবরোিনা করদ  োয়,  াহদিও পুবি দক  ারা োনাদি এিিং পুবি দকও  ারা 
সাদথ ষ্নদি।  াই বক না, বম. খাবল্লকান খাবেপ?’ আহমে মুসা িিি। 

‘এটই বনয়ম। বকন্তু ওরা ষ্ া বকিু োনায়বন। হদ  পাদর োনািার সময় 
হয়বন। বিষয়বট ইমারদেবন্স িদিই  ারা বনদেরাই এবগদয় এদসদি।’ িিি 
খাবল্লকান খাবেপ। 

‘এটাও হদ  পাদর। বকন্তু অয়যারদিস, ষ্মািাইদির যুদগ এটা বিশ্বাস করা 
কবঠন। বঠক আদি।  দি ঐ ষ্সনাদের আসা ষ্েদখ আমাদের পবরকল্পনার ষ্কান 
ষ্হরদির হদি না। বেে, ষ্েখদিন ষ্কাথাও ষ্যন ষ্কান ব বথি া না আদস।’ আহমে 
মুসা িিি। 

‘এটাই উবে । বঠক আদি স্যার। োবয়দের ষ্ক্ষদি ষ্কান অন্যথা হদি না।’ 
িিি খাবল্লকান খাবেপ। 

‘ধ্ন্যিাে। আস্-সািামু ‘আিাইকুম।’ 
কি ষ্ক্লাে কদর ষ্মািাইি ষ্রদখ বেি আহমে মুসা। 
হন্ত-েন্ত হদয়  ািঁিুদ  প্রদি  করি ষ্মন্দাবরস মাবিক। িিি, ‘একেি 

দসন্য এবেদক আসদি।’ 
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 ার কথা ষ্ ষ হদ  না হদ ই হুিমুি কদর  ািঁিুদ  প্রদি  করি একেি 
দসন্য।  ািঁিুদ  প্রদি  কদরই একেন দসন্য  ার ষ্টনগাদনর িযাদরি সিার উপর 
বেদয় একিার ঘুবরদয় বনদয় িিি বেৎকার করদি না, ষ্ ামরা সকদি হা   ুদি 
োিঁিাও। ষ্কউ োিাবকর ষ্েটা করদি  াদক কুকুদরর ম  গুবি কদর মারদিা।’ 
উপবি  দসবনকদের বেদক একিার  াবকদয় আহমে মুসা হা   ুিি। 

সিাই আদগই হা  উপদর  ুদিবিি। 
আহমে মুসা দসবনকদের ষ্েখবিি গভীরভাদি। দসবনকদের ষ্পাষাদক 

ষ্কান খুিঁ  ষ্নই। পাদয়র িুটও এই দসবনকদের। সিার মাথার েুিই আবমচ কাট। বম. 
খাবল্লকান খাবেপ  াহদি এই দসবনকদের কথাই িদিবিি। বকন্তু  ারা এভাদি 
আমাদের উপর েিাও হদিা ষ্কন! 

এসি ভািনা ষ্থদক আহমে মুসা িিি, ‘আপনারা এভাদি আমাদের 
উপর েিাও হদয়দিন ষ্কন? আমরা ষ্ া বকিুই িুঝদ  পারবি না।’ 

দসবনকরা  খন  ািঁিুর ষ্িাকেনদের িািঁধ্ার কাে শুরু কদর বেদয়বিি। 
বকিু দসন্য  াদের ষ্টনগান িাবগদয় পাহারা বেবেি। অন্যরা িািঁধ্ার কাে করবিি। 

আহমে মুসার কথার উত্তদর একেন ষ্সনা অবিসার িিি, ‘আমরা খির 
ষ্পদয় বি আে মাউন্ট আরারাদ  িি একবট বক্রবমনাি ঘটনা ঘটদ  যাদে। এ 
ঘটনা কারা ঘটাদি আমরা োবন না। সু রািং টুযবরট-ননটুযবরট যাদেরদকই আমরা 
মাউন্ট আরারাদ  পাি,  াদেরদক এই রাদ র েদন্য ষ্গ্রি ার কদর রাখি। 
সকাদিই সকদি িািা ষ্পদয় যাদিন।’ বকিুটা বিধ্াগ্রস্ত ও ককচ  কণ্ঠ ষ্সনা 
অবিসাদরর। 

বকিু িিার েদন্য হা কদরবিি ড. িারদেনদো। আহমে মুসা আ িংকা 
করি ষ্স আমাদের পবরেয় বেদয় বেদ  পাদর। 

সিংদগ সিংদগই আহমে মুসা ডাকি ড. িারদেনদোদক  ার মদনাদযাগ 
অন্যবেদক সবরদয় ষ্নিার েদন্য। িিি, ‘এিঁরা বঠকই িদিদিন। এিঁদের আমাদের 
সহদযাবগ া করা উবে ।’ িদি আহমে মুসা  ার  েচবনটা ষ্ঠািঁদট ষ্ঠকাি। িুঝদ  
ষ্পদরদি ষ্স।  ার ষ্ঠািঁদট অফুট একটু হাবস। 
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‘আমাদের সহদযাবগ া করার ষ্কান েরকার ষ্নই। আমাদের কাদের 
েদন্য আমরাই যদথট। আমরা ষ্িিঁদধ্ ষ্রদখ যাবে।’ আিার ককচ  কণ্ঠ ষ্সনা 
অবিসাদরর। সিার ম  আহমে মুসাদকও ওরা বপিদমািা কদর িািঁধ্ি। অন্যদের 
ম  পা’ও িািঁধ্া হদিা  ার। 

 ারপর দসবনকরা সিাই ষ্িবরদয় ষ্গি। 
দসবনকদের ষ্িবরদয় যাওয়ার ধ্রন ষ্েদখ েমদক উঠি আহমে মুসা। 

আহমে মুসার মদন সদন্দদহর ষ্য ষ্ধ্ািঁয়াদট অিয়ি বিি  া ষ্যন আদিার রূপ বনদয় 
সামদন এি। ষ্রইন্ড দসন্যদের পেদক্ষপ ও হািঁটা ওদের ম  অমন হদ ই পাদর না। 
বিদ ষ কদর বডউবটকািীন সমদয়। 

সি দসন্য ষ্িবরদয় ষ্গদি ষ্সনা অবিইসারবট ঘুদর োিঁিাি। পদকট ষ্থদক 
ষ্টবনস িদির ম  একটা ষ্গািাকার িস্তু ষ্ির করি িুিঁদি মারার েদন্য। 

আহমে মুসা ষ্েদখই িুঝি ওটা ষ্ক্লাদরািমচ ষ্িাম। 
অবিসার িস্তুট ষ্ির কদরই িুিঁদি মারি  ািঁিুর মাঝখাদন। 
পিদকর মদধ্যই ঘদট ষ্গি ঘটনা। 
মাি কদয়ক মুহূ চ, সিাই ঢদি পিি  ািঁিুর ষ্মদঝদ । আহমে মুসাও। 
পি পি কদর সময় িদয় ষ্গি। 
এক সময় আহমে মুসা মাথা  ুদি োরবেকটা ষ্েদখ উদঠ োিঁিাি। িুদট 

এি  ািঁিুর িাইদর। কাউদক ষ্েখি না। কান ষ্পদ  ষ্ ানার ষ্েটা করি। হ্ািঁ, 
দু’একটা  ব্দ  ার কাদন এি। ষ্িাঝার ষ্েটা করি ষ্কান বেক ষ্থদক আসদি। 

ষ্পিদন পাদয়র  ব্দ শুদন ষ্িািঁ কদর ঘুদর োিঁিাি আহমে মুসা। যাদক 
ষ্েখদ  ষ্পি ষ্স হদিা ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

খুব  হদয় েবিদয় ধ্রি ষ্মন্দাবরস মাবিকদক আহমে মুসা। িিি, 
‘ধ্ন্যিাে, আপবন ওদের ষ্ক্লাদরািমচ ষ্িামাদক িািঁবক বেদ  ষ্পদরদিন?’ 

‘হ্ািঁ, এই বিষয়দক আে প্রথম প্রাকবটস করিাম।’ িিি ষ্মন্দাবরস 
মাবিক। 

‘আপনার কথার মদধ্য িি একটা স য আদি। এ ধ্রদণর ষ্ক্লাদরািমচ 
ষ্িামার কাযচকাবর া এক ষ্েি বমবনদটর ষ্িব  থাদক না। বিদ ষ কদর বিদফারদণর 
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বকিুক্ষদণর মদধ্যই ষ্ক্লাদরািমচ গযাদসর মাথার োয় ু অি কারী অণুগুদিা দ্রু  
উপদর উদঠ যায়। সু রািং শুদয় িা িদস থাকা ষ্কউ বমবনট খাদনক বনশ্বাস িন্ধ কদর 
রাখদ  পারদি ষ্স আর আক্রান্ত হয় না।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ধ্ন্যিাে। এ  বিস্তাবর  আবম োন াম না। ভবিষ্যদ  কাদে ষ্েদি।’ 
একটু ষ্থদম িিি, ‘স্যার, দসবনকরা আমাদেরদক এভাদি িািঁধ্ি, 

সিংো ীন পযচন্ত কদর বেি সিাইদক, এর অথচ আবম িুঝদ  পারবি না। আমাদের 
সদন্দহ করদি আমাদের ধ্দর বনদয় ষ্যদ  পারদ া, বকন্তু  া না কদর এক রাদ র 
েদন্য সিংোহীন কদর ষ্গি। ষ্ভার হদিই সিাই িািা ষ্পদয় যাদি! এদ ই বক সি 
সমস্যার সমাধ্ান হদয় যাদি? রা  বক আর আসদি না? দুদিচাধ্য িাগদি  াদের 
আেরণ।’ 

আহমে মুসা হাসি। িিি, ‘আর যবে ওরা দসবনকই না হয়,  াহদি বক 
অথচ পবরিার হয় না?’ 

‘ ার মাদন, ওরা...।’ কথা ষ্ ষ না কদরই ষ্থদম ষ্গি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
 ার ষ্োদখ এক রা  বিিয়। 

‘হ্ািঁ, ওরা দসবনক নয়। ওরা দসবনদকর ষ্পাষাক পদর এদসদি। আবম মদন 
কবর ওরাই  ারা, যারা আে রাদ  মাউন্ট আরারাদ র স্বণচভাণ্ডার িুট করার েদন্য 
আসার কথা।’ িিি আহমে মুসা। 

‘ও গড! দসবনকদের ইউবনিমচ পুরাদনা মদন হদয়দি। ওদের ষ্কাড নাম্বার, 
িুদকর ষ্নমদেট ষ্কানটাই ন ুন দ বর িদি মদন হয় বন। অথে ভূয়া দসবনকদের 
ষ্পাষাক-পবরেে সিই সাধ্ারণ  ন ুন ভাদি দ বর হওয়াই স্বাভাবিক।’ িিি 
ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘আপনার পদয়ন্টটা গুরুেপূণচ ষ্মন্দাবরস মাবিক। এর একটাই েিাি, এই 
ইউবনিমচ  ারা দসবনকদের কাি ষ্থদকই ষ্পদয়দি। এর সুদযাগ ওদের রদয়দি। ষ্স 
আর এক কাবহনী।’ আহমে মুসা িিি। 

‘এখন আমরা কী করি স্যার। আমার মদন হয় এদের িািঁধ্ন খুদি বেদয় 
ওদের োন ষ্িরািার ষ্েটা করা েরকার।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
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ওদের সিার িািঁধ্ন ষ্কদট বেদয় আহমে মুসা ও ষ্মন্দাবরস মাবিক 
কদয়কবট ষ্টনগান কািঁদধ্ ঝুবিদয় বনদয় পাহাদির উপদর উঠদ  িাগি। আহমে 
মুসার বপদঠ একটা িযাগও ঝুিদি। ষ্পাষাকও  াদের পাদল্ট ষ্গদি। িরদির উপর 
বেদয় েিার ম   াদের ক্লাইম্বাদরর ষ্পাষাক। 

আহমে মুসার ষ্োদখ নাইটবভ ন গগিস্। ষ্স আদগ হািঁটদি  ার ষ্পিদন 
ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

অন্ধকার হদিও এ পথ আহমে মুসার ষ্েনা। 
এর আদগ দু’িার এপথ বেদয় ১৬ বিট পযচ উপদর উদঠদি আহমে মুসা। 

বকন্তু আে ষ্কান পযচন্ত উঠদ  হদি ষ্স োদন না। প্রোবর   থয অনুসাদর সাদি 
১৫,০০০ বিট ষ্িদভদির দুই  ৃদির মাঝখাদনর এক উপ যকায় োিন ষ্ দষ নুহ 
আ.- এর ষ্নৌকা িযান্ড কদরবিি। আেদকর আদরাহদনর সীমা এই ষ্িদভি পযচন্ত 
হদ  পাদর। 

বি  বমবনট আদরাহদনর পর একটা োপা কাব র অফুট আওয়াে কাদন 
প্রদি  করদ ই আহমে মুসা েমদক উদঠ ঘুদর োিঁিাদিা। বকন্তু বকিুই ষ্েখদ  ষ্পি 
না। ষ্য ঢাি বেদয়  ারা এবগদয় এদসদি,  ার ষ্গাটাটাই এখান ষ্থদক ষ্েখা যাদে 
নাইটবভ ন গগিদসর মধ্য বেদয়। বকিুই ষ্োদখ পিি না। বকন্তু  ার ষ্ ানাটা স য। 

আহমে মুসা আরও বকিুটা সময় ষ্েখার বসিান্ত বনি। িিি ষ্মন্দাবরস 
মাবিকদক, ‘েিুন, এই গবিটা বেদয় িরদির োিং-টার ষ্পিদন োিঁবিদয় বকিুক্ষণ 
অদপক্ষা কবর।’ 

‘ষ্কান বিোম ষ্নদিন না, বকিু ঘদটি?’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক।  ার 
কদণ্ঠ বিিয়। 

‘ষ্পিন ষ্থদক একটা  ব্দ ষ্পদয়বি। ষ্সটার উৎস সম্পদকচ বনবশ্চ  হওয়া 
েরকার। বনবশ্চ  হওয়ার েদন্যই ষ্পিনটা একটু ষ্েখা প্রদয়ােন।’ আহমে মুসা 
িিি। 

‘অিশ্যই স্যার। েিুন।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
দু’েদন বগদয় িরদির োিংটার ষ্পিদন আেয় বনি। 
সময় িদয় েিি পি পি কদর। গ  হদিা বমবনট দু’ষ্য়দকর ম  সময়। 
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িরদির একটা বটিার িািঁক ঘুদর ষ্িবরদয় এি একেি মানুষ। ে  
িাদরােদনর ম  হদি। হদি ওদের ষ্েহারা েট নয়। 

ঢািটার মাঝামাবঝ আসদ ই েট হদয় ষ্গি ওরা স স্ত্র একেি মানুষ। 
ওরা আরও কাদি এদস পিি। এখন ব ন োর গদের মদধ্য ওরা। মুখ 

কারও ষ্েখা যাদে না। প দমর টুবপ ওদের কপাি পযচন্ত ষ্নদম এদসদি। 
েযাদকদটর প দমর কিার বনে ষ্থদক পদকদটর অদধ্চদকটা ষ্ঢদক বেদয়দি। 

ওদের গিায় দুিবিি িদকট। 
ওরা িরদির োিংটার ওপা  বেদয় যািার সময় িদকদটর অিয়িটাও 

ভাদিাভাদি নেদর এি আহমে মুসার। মাউন্ট আরারাদ র ষ্খাোই করা িবির 
মাথায় ক্রস ষ্যন পুিঁদ  ষ্েয়া। ক্রস ষ্থদক বিেুবর   ীক্ষ্ণ একটা আদিার োিন বসক্ত 
করদি মাউন্ট আরারা দক। 

এরা কারা? উবিওয়ািাদেরই এটা বি ীয় েি বনশ্চয়! ওদের গিায় িদকট 
ষ্নই, এদের আদি। গাদয়র উবি ষ্েখা যায় না িদিই হয়দ া প্রে চনীর এই বিকল্প 
িযিিা। 

আহমে মুসাদের সামদন বেদয় েদি ষ্গি ওরা সিাই। 
ওদের পাদয়র  ব্দ বমবিদয় ষ্গদি আহমে মুসারা ষ্িবরদয় এি িরদির 

োিংটার আিাি ষ্থদক। 
‘এরা ওদেরই ষ্িাক। ভাগয ভাদিা, আমরা ওদের ষ্োদখ পবিবন।’ িিি 

ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
‘উবিওয়ারা গিায় মাউন্ট আরারাদ র প্রব কৃব ও বক ধ্ারণ কদর থাদক?’ 

বেোসা আহমে মুসার। 
‘এটা আবম োবন না স্যার।  দি উবিওয়ািা যাদের আবম ষ্েদখবি, 

 াদের কারও গিায় মাউন্ট আরারাদ র প্রব কৃব  ষ্েবখবন।’ িিি ষ্মন্দাবরস 
মাবিক। 

‘বকন্তু এদের প্রদ যদকর গিায় ষ্য ক্রদসর সাদথ মাউন্ট আরারাদ র 
প্রব কৃব ও ষ্েখিাম!’ আহমে মুসা িিি। 
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‘এ রকম কখনও আবম ষ্েবখবন। হদ  পাদর মাউন্ট আরারাদ র 
অবভযাদনর সময় ওরা মাউন্ট আরারাদ র িািব  প্রব কৃব  পদরদি।’ িিি 
ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘হদ  পাদর,  দি সোসী িা ষ্গাপন েিগুদিা প্র ীক িািাই ও িযিহাদরর 
নীব র ষ্ক্ষদি খুিই কনোরদভবটভ। এদক্ষদি  ারা  াদের নীব র অন্যথা কদর 
না।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আবমও  াই মদন কবর স্যার। বকন্তু এদক্ষদি িাহুর উবি প্র ীদকর রূপ 
এদকিাদর গিায় উদঠ এি ষ্কন,  ার অথচ িুঝদ  পারবি না।’ িিি ষ্মন্দাবরস 
মাবিক। 

‘থাক। এই বিষদয় আর নয়। েিুন আমরা সামদন এদগাই। এসি ষ্ভদি 
িাভ ষ্নই। ষ্োর-িাপাদিও দমিী হয়। উবিওয়ািারা ষ্ া দুই েি এক সাদথ কাে 
করদি। আরও বভন্ন ষ্কউ  াদের সাদথ ষ্যাগ বেদ  পাদর।’ আহমে মুসা িিি। 

‘বঠক িদিদিন স্যার। েিুন।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
এগুদ  িাগি  ারা আিার। প্রায় এক ঘন্টার মদধ্য  ারা পিচদ র প্রায় 

সাদি ১৫ হাোর বিট ষ্িদভদি ষ্পৌিঁদি ষ্গি। পিচদ র ষ্য অিং টা  ারা অব ক্রম 
কদর এি, ষ্সটা খুি দুগচম নয়। বসিঁবির ম ই ঢািু অদনকটা। মাউন্ট আরারাদ র 
দু’বট মূি  ৃিংগ বিস্তাবর  এিাকা েুদি উদঠ এদসদি উপদর।  দি পিচদ র অদনক 
এিাকা খুিই সুগম। ষ্েৌদ্দ হাোর িটু ষ্থদক সাদি পদনর হাদের িুদটর মধ্যি চী 
এই রুট ষ্ মবন একটা এিাকা। 

সামাদনই দু’বট ষ্িাট িরিাোবে   ৃিংদগর ষ্েয়াি। দুই  ৃিংদগর 
সিংদযাগকারী ষ্য স্হান  াও ষ্ি  উিঁেু ও খািা। এর মদধ্য আিার এ পা টা 
আদরাহদনর ষ্যাগয, বকন্তু ও পা টা এদকিাদরই অগময। এ কারদণই এই  ৃিংগ ঘুদর 
ওপাদ  ষ্পৌিঁিাদ  হয়। 

আহমে মুসা  ৃিংদগর ষ্েয়াদির ষ্গািায় িদস পিি। িিি, ‘এ ষ্েয়াদির 
ওপদরই ষ্সই িহুি আদিাবক , িহুি কবথ  িান, ষ্যখাদন হযর  নুহ আ.-এিঁর 
বকবস্ত োিদনর পাবন সদর ষ্গদি িযান্ড কদরবিি। ওরা ষ্য স্বণচভাণ্ডার খুিঁেদ  
এদসদি  া ওপাদ র উপ যকার ষ্কান একটা পাহাদির গুহায় রদয়দি। সু রািং 
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ওদের গন্তিয এিিং কমচস্হি এই উপ যকা। উপ যকার সামদনর ষ্িাট দুই  ৃিংদগর 
ওপাদ  হদিও অদনক ঘুদর ষ্যদ  হয় ঐ উপ যকার সামদনর ষ্িাট দুই  ৃিংদগর 
ওপাদ  হদিও অদনক ঘুদর ষ্যদ  হয় ঐ উপ যকায়। একবনদ  ে  বমবনদটর পথ 
নয়। বকন্তু এই দুই  ৃিংদগর পােদে টাই ঘুদর ওপাদ র উপ যকায় বগদয় ষ্পৌিঁিদ  
সময় িাদগ প্রায় ঘন্টা খাদনদকর ম । এসময় খরে কদর ঐ উপ যকায় বগদয় এই 
মুহুদ চ  াদের ষ্কান কাে ষ্নই।  ার ষ্েদয় দুই  ৃিংদগর মাঝখাদন ষ্েয়াদির ম  
োয়গায় বগদয় উপ যকার পবরবিব  পযচদিক্ষণ করাই এই মুহুদ চ  াদের িি 
কাে। উপ যকায়  াদের কমচিি ষ্থদক বকবঞ্চৎ িযিধ্াদন এই আিাদি থাকদি 
আমাদের এই এখনকার সের েি র।’ 

‘বকন্তু এ সের েি র ষ্থদক আমরা আর কী করি?’ িিি ষ্মন্দাবরস 
মাবিক। 

‘দুই  ৃিংদগর মাঝখাদনর ষ্েয়ািটার আিাদি আমরা বগদয় িসি। ষ্সখান 
ষ্থদক ওপাদ র উপ যকায় ষ্োখ রাখি। ষ্েয়াদির ওপা টা খািা িদি ষ্গাটা 
উপ যকাটাই আমাদের ষ্োদখর বনদে থাকদি এিিং আমাদের আও ার মদধ্যও 
থাকদি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আমাদের িক্ষয কী? কী ষ্কদ  োবে আমরা?’ বেোসা ষ্মন্দাবরস 
মাবিদকর। 

‘আমরা ওদের ষ্গাটা গযািংদক ধ্রদ  োই। এর মাধ্যদম আমরা ওদের 
সামদনর পবরকল্পনা িানোি কদর বেদ  োই।’ আহমে মুসা িিি। 

‘বকন্তু আমরা ষ্ া মাি দু’েন!’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
‘আমাদের আর ষ্িাকরা ষ্ া সিংো হাবর ষ্য় পদি থাকি। আমাদের 

পবরকল্পনা মার ষ্খদয়দি এর িদি। ভাদিা কথা মদন কদরদিন, এই বিষয়টা বনদয় 
বডবপ খাবল্লকান খাবেদপর সাদথ আদিােনা করা েরকার। আদগ কথা বিি ওর 
িাবহনী ষ্িে কযাম্প ওয়াদনই থাকদি। বকন্তু এখন ওদের সাহযয েরকার 
আমাদের।’ িিি আহমে মুসা। 

িদিই আহমে মুসা পদকট ষ্থদক ষ্মািাইিটা হাদ  বনি। কি করি 
আবরয়াস-আরারা  অঞ্চদির পুবিদ র ডাইদরক্টর খাবল্লকান খাবেপদক। 
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ওপাদর খাবল্লকান খাবেদপর কণ্ঠ ষ্পদ ই আহমে মুসা সািাম বেদয় িিি, 
‘বম. খাবল্লকান খাবেপ, আপনার িাবহনী ষ্কাথায়?’ 

‘আদি এই এিাকাদ ই।  দি আবম মদন করবি স্যার, এ সদির আর 
প্রদয়ােন ষ্নই। মাউন্ট আরারা  ষ্ া আইবনভাদি ষ্সনা-িযিিাপনার অধ্ীন। 
ওরাই ষ্ া ষ্েখবি মাউন্ট আরারাদ র এই পযচটন রুদটর বনয়েণ বনদয় বনদে। 
আমাদের প্রদয়ােন ষ্ মন একটা আদি িদি মদন হদে না।’ িিি খাবল্লকান 
খাবেপ। 

‘ওরাই এই পযচটন ইউবনদটর বনয়েণ বনদয় বনদে’- এ কথাটার অথচ 
িুঝিাম না বম. খাবল্লকান খাবেপ?’ প্রে আহমে মুসার।  ার কপাি কুবঞ্চ । 

‘হ্ািঁ স্যার, আদগ একটা ষ্সনােি ষ্গদি এখন আর একটা ষ্সনােি উপদর 
উদঠ ষ্গি। এই বকিুক্ষণ আদগ। ওদের অবিসারদক বেদেস কদর োনিাম ওরা 
ষ্গাটা এই পযচটন রুদট সারারা  ধ্দর টহি ষ্েদি।  ারা নাবক োনদ  ষ্পদরদি 
পিচদ র এই ঢাদি ষ্কাথাও নাবক বকিু ঘটদ  েদিদি। আর  ারা আমাদক িদিদি, 
আপা   আপনাদের ষ্কান কাে ষ্নই। মাউন্ট আরারা  পুবি  অবিদস আপনারা 
বিদর যান। প্রদয়ােন হদি আমরা ডাকদিা।’ িিি খাবল্লকান খাবেপ। 

আহমে মুসার কপাদির কুঞ্চন আরও ষ্িদি ষ্গদি।  ার মদন বেন্তার ঝি। 
এই ষ্সনােি আিার কারা? এিার বক সব যই ষ্সনােি পাঠাদনা হদয়দি? না এরাও 
নকি। মাউন্ট আরারা  ষ্সনা-িযিিাপনার অধ্ীদন রদয়দি। ষ্সনািাবহনী পিচ  
অঞ্চদির পযচটন এিাকাসহ সিবকিুই বনয়েণ কদর থাদক। এেদন্য মাউন্ট 
আরারাদ  ষ্সনািাবহনীর একটা ঘািঁবট রদয়দি। ষ্সখান ষ্থদক পিচদ র বিবভন্ন অিংদ  
সনাটহি পাঠাদনা  াদের রুবটন কাে। বম. খাবল্লকান কবথ  ষ্সনােি ষ্সই রুবটন 
কাদের অিং ও হদ  পাদর। আিার  া নাও হদ  পাদর। বকন্তু এসি যাোইদয়র 
সুদযাগ এই মুহূদ চ ষ্নই। 

এসি বেন্তা কদর আহমে মুসা িিি, কদর আহমে মুসা িিি, ‘বম. 
খাবল্লকান খাবেপ, আপনারা ষ্িে কযাম্প ষ্থদক নিদিন না। আর ে  পদনর েদনর 
একটা পুবিদ র েি আপবন উপদর পাবঠদয় বেন।’ 

‘বকন্তু ওরা ষ্ া িদিদি আমাদের েদি ষ্যদ ।’ খাবল্লকান খাবেপ িিি। 
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‘িিুক। ওটা ষ্কান অবিবসয়াি অডচার নয়। িাইবে িাই িদিদি। যাদের 
উপদর পাঠাদিন  াদের িদি ষ্েদিন, ষ্কউ বেদেস করদি  ারা ষ্যন িদি, ‘৫ম 
ষ্িে কযাদম্প ষ্েৌদ্দ-পদনরেন টুযবরট হঠাৎ সিংো হাবরদয় ষ্িদিদি।  াই উপদরর 
বনদেচদ  ওদের ষ্রসকুয করার েদন্য আমরা যাবে।’ িিি আহমে মুসা। 

‘সিংো হারাদনার ঘটনা সম্পদকচ যবে  ারা বকিু না ষ্েদখ?’ বেোসা 
খাবল্লকান খাবেদপর। 

‘ঘটনা স য। এখাদন একটা ঘটনা ঘদটদি।  য় ানরা আমাদের ষ্েৌদ্দ 
েন ষ্িাকদক সিংোহীন কদর ষ্িদিদি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘মারাত্মক ঘটনা। হ্ািঁ, এটা একটা বিষয়, পুবি  ষ্সখাদন ষ্যদ  পাদর।’ 
িিি খাবল্লকান খাবেপ। 

‘হ্ািঁ, মারাত্মক ঘটনাই। বকন্তু ওটা বনদয় এখন পুবিদ র করণীয় বকি ু
ষ্নই। সকাদি এমবনদ ই ওরা সিংো বিদর পাদি। আপনার ষ্িাকরা ষ্যন ওখাদন 
না োিঁিায়, ষ্সাো ষ্যন েদি আদস সাদি পদনর হাোর বিট উপদরর ষ্িদভদি। আর 
যাদের পাঠাদেন,  াদের োবয়দে ষ্য পুবি  অবিসার থাকদিন  ার ষ্মািাইি 
নাম্বারটা আমাদক োবনদয় ষ্েদিন।’ আহমে মুসা িিি। 

কথা ষ্ ষ কদরই আহমে মুসা সািাম বেদয় কি অি কদর বেি। 
‘েিুন, ঐ দুই  ৃিংদগর সিংদযাগকারী ষ্েয়াদি আমরা উবঠ। ওখান ষ্থদক 

আমরা ঐব হাবসক উপ যকায় ওরা কী করদি,  া ষ্েখদ  পাি এিিং আমাদের 
বকভাদি এদগাদ  হদি  াও বঠক করদ  পারদিা।’ িিি আহমে মুসা। 

‘েিুন। বকন্তু বডবপ বম. খাবল্লকান খাবেপ কী িিদিন? মদন হদিা বডবপ 
ষ্িাক পাঠাদেন। কান্তু এ  ষ্েবরদ  ষ্কন?’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘আদরা একটা ষ্সনােি উপদর উদঠদি এিিং  ারাই এই রুদটর ষ্েখভাি 
করার কথা িদিদি।  ারা পুবি দক েদি ষ্যদ ও িদিদি।  াই বডবপ বম. খাবল্লকান 
খাবেপ েদি যািার বেন্তা-ভািনা করবিদিন। এখন উবন একেি পুবি  পাঠাদেন।’ 
িিি আহমে মুসা। 

‘এ ষ্সনােি আিার কারা? পুবি দক  ারা বডউবট ষ্িদি েদি ষ্যদ  
িদিদি। িক্ষণটা ভাদিা মদন হদে না স্যার।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 
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‘আবমও ষ্সটাই ভািবি বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক।  দি না ষ্েদখ  াদের 
িযাপাদর বনবশ্চ  কদর বকিু িিা যাদে না। কারণ মাউন্ট আরারা  ষ্ া ষ্সনা 
বনয়েদণ। এখাদন ওদের িায়ী ঘািঁবটও রদয়দি। এটা একটা বেক। অন্য বেকটা 
হদিা, ঘািঁবটর ষ্সনােদির একটা অিং  ষিযদে ষ্যাগ বেদ  পাদর। এর বনবশ্চ  
সম্ভািনাও আদি, একথা আবম আদগই িদিবি।’ িিি আহমে মুসা। 

‘দুই সম্ভািনাই যবে থাদক,  াহদি খারাপ সম্ভািনাদকই আমাদের সামদন 
রাখদ  হদি স্যার।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘বঠক িদিদিন বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক।’ িিি আহমে মুসা। 
কথা িিার সাদথ সাদথই আহমে মুসা ও ষ্মন্দাবরস মাবিক উঠবিি ষ্সই 

পাহাদির ষ্েয়াদি। 
পাহাদি আদরাহনটা এখাদন ষ্ি  মোর। পাহাদির ষ্েয়ািটা পিঁয় াবল্ল  

বডবগ্র ষ্কাণ কদর উপদর উদঠদি। 
ওঠার ষ্গাটা পথটাই ষ্িাট ষ্িাট খুিঁবটর ম  ডেন-ডেন বটিায় ভরা। ষ্যন 

ষ্কান ধ্বিংসািদ ষ িািা। 
উদঠ ষ্গদি  ারা ষ্েয়াদির মাথা অদনকটা বেরুনীর ম  অদনক বটিার 

সমবট। 
খুব  হদিা আহমে মুসা।  াদের বনরাপে আিাি ষ্নয়ার একটা প্রাকৃব ক 

িযিিা আল্লাহ্ ষ্যন কদর ষ্রদখদিন। 
পা াপাব  দুই বটিার আিাদি বগদয় িসি  ারা। ওপাদ র উপ যকাটাই 

হদিা ‘আকচ অি নুহা’ উপ যকা।  াকাি  ারা উপ যকার বেদক। ষ্গাটা উপ যকা 
 াদের নেদরর আও ায়। 

উপ যকার বেদক ষ্োখ ষ্িিদ ই নেদর পিি,  ারা ষ্যখাদন িদস আদি 
ষ্সখান ষ্থদক বনদে বি  বডবগ্র ষ্কৌবণক অিিাদন পাহাদির গাদয় বঠক ‘ওদয়ি 
বড্রবিিং’- এর ম  আট ইবঞ্চ িযাদসর ষ্মগা সাইদের পাইপ িসাদনা হদয়দি িরদির 
িুক বেদর। একটা িি ইবঞ্জন এই পাইপ িসাদ  সাহাযয করদি। ইবঞ্জনটা  খনও 
েিদি।  ব্দ খুিই অেট। ষ্িাঝাই যাদে সাইদিন্সার িাগাদনা হদয়দি ইবঞ্জদন। 
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কদয়কটা িম্বা টযাদন্ডর সাদথ ষ্সট করা টপসাইড ঢাকা কদয়কটা উজ্জি 
িাল্ব আদিাবক  কদর ষ্রদখদি উপ যকার সিংবিট এিাকাবটদক। োরবেদকর 
অমািস্যার গভীর অন্ধকাদরর মদধ্য োয়গাবটদক মদন হদে আদিার িীপ। 

ষ্েখা ষ্গি পাইদপর মুদখ একটা েবটি ষ্মব ন বিট করা হদয়দি। ষ্সই 
ষ্মব ন ষ্থদক ষ্িবরদয় আসা কদয়কটা নি টযাদন্ডর উপর রাখা একটা বিদনর 
ষ্পিদন সিংযুক্ত হদয়দি। কদয়কেন বিনটার উপর ঝুিঁদক পদিদি। আহমে মুসা 
গভীর মদনাদযাদগর সাদথ পযচদিক্ষণ করদি বিনটাদক। 

ওবেক ষ্থদক ষ্োখ না ঘুবরদয়ই আহমে মুসা িিি, ‘বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক, 
ষ্ ি ষ্কাম্পাবন বড্রি কদর ষ্মব ন বেদয় ষ্ ি ষ্টদন ষ্নয়, এরা মদন হয় বড্রি কদর 
স্বণচভান্ডার ষ্থদক স্বণচ ষ্টদন বনদ  োইদি।’ 

‘বকন্তু স্যার, বিদনর বেদক ওরা হা কদর ষ্েদয় িদস আদি ষ্কন?’ িিি 
ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘ওরা বড্রি কদর ষ্য পাইপ িসাদে,  ার মাথায় বনশ্চয় একটা সুসিংরবক্ষ  
কযাদমরা ষ্সট কদর রাখা হদয়দি। ষ্সই কযাদমরা যা বকিু ষ্েখদি  ার িবি পাঠাদে 
বিদন। ওরা সম্ভি  কবথ  স্বণচভাণ্ডার ষ্য গুহায় আদি, ষ্স গুহাদ ই বড্রি করার 
পাইপ িবসদয়দি। এখন  ারা কখন স্বণচভাণ্ডার ষ্েখদ  পাদি,  ার অদপক্ষা 
করদি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘প্রায় দু’  ষ্থদক ব ন  িটু গভীর িরদির স্তর এখাদন।’ িিি ষ্মন্দাবরস 
মাবিক। 

‘েৃশ্য  এটা অসম্ভি। বকন্তু ওদের কাদি কদয়ক   াব্দী আদগর একটা 
মযাপ আদি। ষ্স মানবেদি হযর  নুহ আ. - এর ষ্নৌকার িযাবন্ডিং উপ যকা এিিং 
 ার োরপাদ র গুহাগুদিা সুেটভাদি বেি  আদি। যা ষ্েদখ বহদসি-বনদক  কদর 
িিা যায় ষ্কাথায় ষ্কান গুহার অিিান। ২  ষ্থদক ব ন  বিট বনদে হাোর হাোর 
িির ষ্থদক েদম থাকা িরদির বনদে িুবকদয় থাকা ষ্স গুহার অিিান  ারা বনশ্চয় 
ষ্ির কদরদি।’ 
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‘হ্ািঁ, বঠক িদিদিন স্যার। পদিবি, মাবকচন যুক্তরাট্রমন, রাব য়ার ম  ষ্েদ র 
কাদি এমন কযাদমরা আদি যা বেদয় আকা  ষ্থদকও  ারা ভূ-গদভচর ষ্কাথায় কী 
আদি,  ার িবি  ুিদ  পাদর।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

আহমে মুসা ষ্েখদ  ষ্পি, হঠাৎ উপ যকার ওপাদ  বিদন নের রাখা 
ষ্িাকেনদের মদধ্য হাবস-আনদন্দর একটা হুদল্লাি পদি ষ্গি। 

‘বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক, ওরা সব যই স্বদণচর ষ্েখা ষ্পদয় ষ্গদি মদন হয়। 
এিািা  াদের আনদন্দর আর ষ্কান কারণ ষ্নই িদি মদন কবর।’ িিি আহমে 
মুসা। 

‘বঠক স্যার। ঐ ষ্েখুন, সিাই িুদট আসদি বিদনর বেদক। সিার েৃবট 
বিদন বনিি।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘হ্ািঁ, বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক, স্বণচই  ারা ষ্েখদি। ষ্েখা যাক এখন  ারা 
কী কদর? বম. খাবল্লকান খাবেদপর পাঠাদনা পুবি  েি না আসা পযচন্ত আমাদের 
অদপক্ষা করদ  হদি।’ িিি আহমে মুসা। 

আহমে মুসা ষ্েখি, ওপাদ র উপ যকায় ষ্িাকেনদের মদধ্য আনদন্দর 
পা াপাব  িুটািুবট শুরু হদয় ষ্গদি। পাইদপর কাদি বিনবটর পাদ  আর একটা 
ষ্মব ন  ারা ষ্টদন বনদয় এি। পাইপটাদক  ারা ষ্সট করি পাম্প ষ্মব দনর ম  
ষ্মব নটার সাদথ। একেন ষ্িা াম বটদপ ষ্মব নটাদক টাটচ বেি। 

িি ষ্মব নটার টাটচ ষ্নয়ার গেচন আহমে মুসাদেরও কাদন এি।  দি 
সাইদিন্সার িাগাদনা না থাকদি  ব্দটা বনশ্চয় আরও বিকট হদ া। 

পাম্প ষ্মব নটার বনদের বেদক একটা বরদিবেিং পাইপ রদয়দি। ষ্স 
পাইপটাদক ষ্সট করা হদিা একটা োবটক ধ্রদনর িদক্সর সাদথ। িদক্সর টদপ 
পাবনর টযািংকর ম  ষ্গাি সাইড ওয়ািা একটা ষ্হাি রদয়দি।  ার সাদথই ষ্সট 
করা হদয়দি পাইপটাদক। 

পাম্প ষ্মব নটাদ  একটা বিন রদয়দি। ষ্মব নটা োিু হিার পর সিার 
েৃবট আদগর বিনটার ম  এ বিনটার উপরও বনিি। 

পি পি কদর গ  হদিা আরও বকিুটা সময়। 
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হঠাৎ বি ীয় বিনটার বেদক  াবকদয় মহানদন্দ ভীষণ নাোনাবে শুরু কদর 
বেি সিাই। ষ্যন আনদন্দ  ারা পাগি হদয় ষ্গদি। 

‘বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক, স্বণচভাণ্ডাদর স্বণচ ষ্েখার পর এিার  ারা স্বণচ হাদ  
ষ্পদয় ষ্গদি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ াদের নাোনাবে ষ্েদখ  াই মদন হদে। আকাদ র োিঁে হাদ  পাওয়ার 
ম ই  াদের ে া। বকন্তু স্বণচ  ারা হাদ  ষ্পদয়দি কী কদর িুঝা ষ্গি?’ িিি 
ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘পাইপটার সাদথ ন ুন ষ্য ষ্মব ন ষ্সট কদরদি ষ্েখদিন, ষ্সটা 
মযাগদনবটক পুবিিং ষ্মব ন। এই পাওয়ার ষ্মব ন ষ্য ষ্কান ধ্া ি িস্তুদক ষ্টদন  ার 
মদধ্য বনদয় এদস অন্য একবট বরবিবেিং পাইপ বেদয় ষ্ির কদর বেদ  পাদর। ষ্কান 
ধ্া ি িস্তু যবে ষ্কাথাও িাগাদনা থাদক বকিংিা ধ্া ি, োমিা িা কাপি ই যাবের 
ম  প্রাকৃব ক ষ্কান পযাদকদট ধ্া ি ষ্কান িস্তু রাখা থাদক,  াহদি ষ্সগুদিাদকও 
ষ্টদন বনদয় আসদ  পাদর। আর এই মযাগদনবটক পুবিিং ষ্মব দন ষ্য আদরকটা বিন 
ষ্েখদিন, ষ্সটা বেদয় ষ্েখা যায় ষ্মব নবট বকভাদি পুি কদর বনদয় আসদি। আমার 
ষ্যটা মদন হদে ষ্সটা হদিা, পাইপবটদক ষ্য গুহা-মুদখ ষ্সট করা হদয়দি, ষ্স 
পাইদপর মাধ্যদমই গুহার স্বণচভাণ্ডার ষ্থদক মযাগদনবটক পুবিিং ষ্মব নবট স্বণচ ষ্টদন 
বনদয় আসদি। আর ষ্সই ষ্মব দনর মাধ্যদম এদস োবটদকর িক্সটায় েমা হদে।’ 
িিি আহমে মুসা। 

‘ াহদি নুহ আ. - এর স্বণচভাণ্ডাদরর কথা স য হি? স য হদিা হাোর 
হাোর িিদরর ষ্িাককথা।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘ভুি িিদিন। এই স্বণচভাণ্ডার নুহ আ.-এর ষ্নৌকায় ষ্ ািা এিিং নামাদনা 
যবে স য হদয়ও থাদক,  াহদিও এই স্বণচভাণ্ডার হযর  নুহ আ.-এর নয়। ব বন 
এই স্বণচভাণ্ডার ষ্নৌকায়  ুদিবিদিন এিিং নাবমদয়ও বিদিন ব বনই। ষ্যদহ ু 
প্রাথচনাগৃহবট োিদন ধ্বিংস হদয়বিি  াই ষ্সই স্বদণচর সাদথ হযর  নুহ আ.-এর 
সম্পকচ বিি এ কথা ষ্কাথাও িিা হয়বন।’ ষ্নৌকায় ষ্কান অবেি সম্পে নুহ আ. 
ষ্ াদিনবন। আল্লাহ্’র বনদেচ ক্রদম ব বন ষ্নৌকায়  ুদিবিদিন প্রদ যক েীি-
প্রোব র এক একবট ষ্োিা। এরাই দুবনয়ার সম্পে। কারণ দুবনয়াদক আিাে কদর 
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এরাই। আর  খন এদেরই সিংরক্ষদণর প্রদয়ােন বিি। দুবনয়ার ষ্মটাবিক িা অন্য 
ষ্কান সম্পদের সিংরক্ষদণর প্রদয়ােন  খন বিি না।  াই ষ্স ধ্রদনর বকিু ষ্নৌকায় 
ষ্ ািার প্রেই ওদঠবন।’ িিি আহমে মুসা। 

‘বকন্তু  ািঁর পক্ষ ষ্থদক ষ্নৌকায় অন্য ষ্কউ ষ্মটাবিক সম্পে  ুদি থাকদ  
পাদরন। ঐ স্বণচভাণ্ডার হয়দ া ঐ ধ্রদনর একটা সম্পে।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘িিা হয়, বকন্তু এর স য ার ষ্কান প্রমাণ ষ্নই। স য না হওয়াটাই 
ষ্যৌবক্তক।’ িিি আহমে মুসা। 

‘বকন্তু আমরা ষ্েখবি ঐ ষ্ া স্বণচ গুহা ষ্থদক ষ্ির হদে। এটা ষ্ া োক্ষুস 
স য।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘এই োক্ষুস স য বকন্তু প্রমাণ কদর না ষ্য, এই স্বণচভাণ্ডার হযর  নুহ আ. 
এর ষ্নৌকায় উদঠবিি এিিং  া ষ্থদক নাবমদয় এই গুহায় রাখা হদয়বিি।’ িিি 
আহমে মুসা। 

‘স্বণচভাণ্ডার  াহদি ষ্কাদেদক এি  ার ষ্ া একটা বভন্ন িযাখযা েরকার।’ 
ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘ষ্সকাদি িুবণ্ঠ  সম্পে এভাদি বনরাপে গুহায় িুবকদয় রাখা হদ া। 
আিার নানা কারদণ উপাসনা গৃদহর সম্পেও পাহাদির ষ্কান বনরাপে গুহায় 
গবে  রাখদ া উপাসনাগৃদহর প্রধ্ানরা। মাউন্ট আরারাদ র দুগচম গুহাগুদিা 
উপাসনা গদৃহর পবিি সম্পে গবে  রাখার উপযুক্ত োয়গা বিি। এ গুহার 
স্বণচভাণ্ডাদরর ষ্ক্ষদিও এ ধ্রদনর বকিু ঘদট থাকদ  পাদর। আমার মদন হয়, এ 
স্বণচভাণ্ডারদক হযর  নুহ আ.-এর সাদথ এিিং  ািঁর ষ্নৌকার সাদথ যুক্ত কদরবিি এই 
কারদণ ষ্য, ষ্িাদকরা যাদ  এই সম্পেদক পবিি মদন কদর, ভয় ও েিা কদর এিিং 
এই সম্পদের বেদক হা  িািাদ  সাহস না পায়।’ িিি আহমে মুসা। 

‘আপনার এই িযাখযাই বঠক স্যার। এমন বেন্তা আমাদের সমাদে িহুি 
প্রেবি । এ ধ্রদনর সম্পদে হা  ষ্েয়াদক মানুি অপরাধ্ েন কদর।’ ষ্মন্দাবরস 
মাবিক িিি। 

আহমে মুসাদের এই আিাপ আর এদগাি না। 
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ষ্পিদন অদনকগুদিা পাদয়র  দব্দ দু’েদনই েমদক উদঠ ষ্পিন বিদর 
 াকাি। না, পাদয়র  ব্দ বঠক ষ্পিদন নয়, ষ্য পযচটন রুট ষ্থদক  ারা এখাদন উদঠ 
এদসদি, ষ্সই রুট ষ্থদকই  ব্দগুদিা ষ্ভদস আসদি। বনুঃ ব্দ পবরদি  হওয়ার 
কারদণই  ব্দগুদিা েূদর হদিও কাদন এদস িােদি। 

‘আিার এক ষ্সনােি বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক। সিংখযা আদগর ষ্েদয়ও মদন 
হয় ষ্িব  হদি।’ ষ্িাকদের ষ্েদখ িিি আহমে মুসা। 

‘এরা বক ষ্সই ষ্সনােি যাদের কথা বডবপ বম. খাবল্লকান খাবেপ 
িদিবিদিন?’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘ াই হদি।  দি এরা ষ্সনািাবহনীর ষ্িাক নয়। এ ধ্রদনর ষ্যৌথ 
অবভযাদন এিিং পািচ য পদথ ষ্সনােিরা ষ্যভাদি পথ েদি, এদের হািঁটার ধ্রন  ার 
ধ্াদর কাদিও নয়।’ িিি আহমে মুসা। 

‘ ার মাদন এরা প্রথদম যাওয়া ষ্সনােদিরই অিং । আমরা ষ্েখদ  পাবে 
ব নবট গ্রুপ। দু’বট ভূয়া ষ্সনা গ্রুপ। আর একবট গ্রুপ ক্রদসর সাদথ গিায় মাউন্ট 
আরারাদ র প্র ীক পরা। একটা গ্রুপ ষ্সনািাবহনীর ষ্পাষাক িািা হদিা ষ্কন? 
ষ্সনা ষ্পাষাক পদর কযাদমাদলাে করা ওদের ষ্য ষ্কৌ ি,  ার সাদথ এই গ্রুদপর 
অিিান ষ্ া বমদি না।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘বঠকই ষ্মন্দাবরস মাবিক, বহসাি বমদি না। হদ  পাদর ওদেরদক 
 াৎক্ষবণক বসিাদন্ত পবরকল্পনা িািাই আনা হদয়দি।  াই ওদের ষ্িাধ্ হয় 
সামবরক ষ্পাষাক পরাদনা যায়বন।’ িিি আহমে মুসা। 

‘ওরা ষ্ া সিাই এদস ষ্গি। আমাদের পুবি রা কখন আসদি?’ 
ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘োবন না ষ্কান ষ্িে কযাম্প ষ্থদক ওরা আসদি! কী করা যাদি, অদপক্ষা 
করা িািা উপায় ষ্নই।’ িিি আহমে মুসা। 

ষ্সনা েিবট ডান পাদ র  ৃিংদগর পােদে  ধ্দর িািঁদকর বেদক েদি ষ্গদি 
অদনকক্ষণ। 

আহমে মুসারা ঘুরি উপ যকার বেদক আিার। উপ যকায়  খন ষ্স 
একই েৃশ্য। মযাগদনবটক পুবিিং ষ্মব ন েিবি। 
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োবটদকর িি িাক্সবট ভরদি গুহার স্বণচভাণ্ডার ষ্থদক উদঠ আসা স্বদণচ। 
সিার ষ্োখ মযাগদনবটক পুবিিং ষ্মব দনর বিদনর বেদক। স্বণচভণ্ডার ষ্থদক 

বক সি বিবেি রূদপর স্বণচ উদঠ আসদি  াই ষ্েখদি সিাই। 
হঠাৎ িা িায়াদরর  দব্দ োরবেদকর েমাট বনস্তব্ধ া ষ্ভদঙ পিি। 
অদনকগুদিা ষ্টনগাদনর সবম্মবি  িা  িায়াদরর েমাট  ব্দ। 
বকিুই িুঝদ  পারি না আহমে মুসা। শুধ্ু বিিদয়র সাদথ ষ্েখি 

আদিাবে  িানটুকুদ  ষ্যখাদন স্বণচ উত্তিন েিদি, এিিং যারা কাে করবিি  ারা 
সিাই এদক এদক গুবিবিি হদয় ভূবম যযা বনদয়দি। ওরা সিাই বরিযাক্স মুদড বিি। 
কারও হাদ ই বিি না অস্ত্র। আকবিক আক্রমদণর অসহায় ব কাদর পবরণ  হদয়দি 
ওরা। আক্রমণ এ টাই আকবিক ও িযাপক বিি ষ্য গুবিিৃবট এবিদয় ষ্ ল্টার 
ষ্নিারও সুদযাগ ষ্কউ পায়বন। 

ষ্মব ন  খন েিদি। স্বণচ ভাণ্ডার ষ্থদক স্বণচ  াখনও উদঠ আসদি। 
কারা ওদের আক্রমণ করি? এটা বক ওদের বনদেদের মদধ্য স্বণচভাণ্ডার 

েখদির িিাই? গুবিিৃবট  খনও েিদি। 
গুবি করদ  করদ ই একেি ষ্িাক অন্ধকার ষ্থদক আদিাদ  বগদয় প্রদি  

করি। 
ষ্েদখই আহমে মুসারা িুঝি এরাই গিায় মাউন্ট আরারাদ র প্র ীক পরা 

ষ্সই ষ্িাকগুদিা। আহমে মুসা ভািি, ষ্সনা-দপাষাক পরা ষ্িাকদের ষ্থদক বক 
এরা  াহদি আিাো? 

ঐ উপ যকায় যা ঘটদ  িাগি  া ষ্েদখ আহমে মুসাদক  ার বেন্তা আর 
এবগদয় বনদ  হদিা না। 

গিায় মাউন্ট আরারাদ র প্র ীকধ্ারী ষ্িাকরা আদিাবক  এিাকায় 
প্রদি  কদর ষ্কউ ষ্িিঁদে ষ্নই ষ্েখার পর গুবি করা িন্ধ কদর বেি।  ারপর  ারা 
ভাঙদ  শুরু করি ষ্মব নপিসহ সিবকিু।  ারা প্রথদম ভাঙি ষ্েনাদরটর। 
মযাগদনবটক পুবিিং ষ্মব নবট স্বণচ উদত্তািনকারী পাইপ ষ্থদক বিবেন্ন কদর ষ্ভদঙ 
ষ্িিি। ষ্ভদঙ ষ্িিি বড্রবিিং ষ্মব নও। স্বণচ েমা হওয়া োবটক কনদটইনার ষ্থদক 
মযাগদনবটক পুবিিং ষ্মব দনর পাইপ খুদি ষ্িদিবিি। এিার কদয়কেদন বমদি 
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োবটক িক্স ধ্দর ষ্য পাইপ বেদয় স্বণচ ঢািা হদয় ষ্গদি  ারা োবটক 
কনদটইনারবটদকও ষ্ভদঙ টুকদরা টুকদরা কদর ষ্িিি। সিদ দষ  ারা পাইদপর 
মদধ্য টাইম বডনামাইট ঢুবকদয়  াদ  বিদফারণ ঘবটদয় সি বেি বনবশ্চি কদর বেি 
এিিং উিট-পািট কদর বেি ষ্ভ দরর গঠনদকও। এই সি কাে ষ্ ষ করদ  পিঁবে -
ব বর  বমবনদটর ষ্িব  সময় িাগি না। 

সি ষ্ ষ কদর  ারা সিাই হািঁটু ষ্গদি িদস প্রাথচনায় িসি। দু’হা   ুদি 
 ারা প্রাথচনা করদ  িাগি। আহমে মুসাদের মদন এিার বিিদয়র পািা। 

আিার শুরু হদিা িা  িায়ার। অদনক ষ্টনগাদনর সবম্মবি  িা িায়ার 
িুদট এি অন্ধকাদরর িুক বেদর। প্রাথচনার  সিাইদক এক সাদথ ষ্পদয় ষ্গি গুবির 
ঝািঁক। 

গুবি ষ্খদয় সিাই উপুি হদয় পদি বগদয়বিি। ওদের সিারই কািঁদধ্ 
ঝুিাদনা বিি ষ্টনগান। প্রাথচনার আদগ ষ্টনগান কািঁদধ্ ষ্রদখই  ারা সিবকিু 
ভাঙেুর কদরদি। প্রাথচনার সময়ও টনগান বিি  াদের কািঁদধ্। উপুি হদয় পদি 
বগদয়  ারা সিাই বনুঃসাি হদয় বগদয়বিি। 

আক্রমণকারীদের গুবি েিবিি  খনও। বকন্তু গুবিগুদিা বিি িৃথাই। 
মাবটদ  পদি যাওয়া ষ্িাকদের উপর  া ষ্কানই বক্রয়া করবিি না। ষ্কউ 

ষ্িিঁদে ষ্নই বনবশ্চ  হদয় আক্রমণকারীরা অন্ধকার ষ্থদক আদিাদ  প্রদি  করি। 
আহমে মুসা ষ্েখি ওদের পরদন ষ্সনা ষ্পাষাক। িুঝি আহমে মুসারা, 

এ ষ্সনােিই  াদের সামদন বেদয় সিদ দষ উপ যকায় প্রদি  কদরদি। 
ষ্সনা-দপাষাদকর ষ্িাকরা প্রথদমই এদগাবেি গুবি ষ্খদয় ষ্ ষ হদয় যাওয়া 

ষ্িাকদের বেদক।  াদের িক্ষয সম্ভি ুঃ বিি এটা ষ্েখা ষ্য, ওরা কারা এিিং কারা 
এই সিচনা  করি। 

আক্রমণকারীরা ষ্িাকদের কািাকাবি ষ্পৌিঁিার সাদথ সাদথই মৃ দের মদধ্য 
ষ্থদক কদয়কেন  িাক কদর পা  বিদর শুদয় ষ্থদকই গুবি করদ  িাগি 
আক্রমণকারীদের িক্ষয কদর।  াদের গুবি অবিরাম েিি। 
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োিঁবিদয় অগ্রসরমান আক্রমণকারীরা  াদের ষ্টনগান ষ্ ািা বকিংিা শুদয় 
পিা বকিংিা ষ্কান বকিুর আিাি ষ্নিারও সুদযাগ ষ্পি না। পদয়ন্ট ব্ল্ািংক গুবিিৃবটর 
মুদখ পদি োিঁিাদনা অিিাদ ই মুহূদ চর মদধ্য  াদের ষ্েহ ঝািঁঝরা হদয় ষ্গি। 

ষ্গািা কাটা গাদির ম  ওরা পদি ষ্গি মাবটদ । 
যারা এদের গুবি কদরবিি, ষ্সই োরেন উদঠ োিঁিাদ  ষ্গি। বকন্তু 

োিঁবিদয়ই আিার পদি ষ্গি। সিই ষ্েখবিি আহমে মুসারা। 
‘স্যার, এমন েীিন্ত বিল্ম ষ্েখদ  পারি ষ্কানবেন ভাবিবন। অদ্ভু  েৃশ্য 

ষ্েখিাম। ষ্ক কার  ত্রু, ষ্কন  ত্রু বকিুই িুঝিাম না স্যার।’ িিি ষ্মন্দাবরস 
মাবিক। 

‘বঠক িদিদিন ষ্মন্দাবরস। একটা বিিয়কর েৃশ্য ষ্েখিাম আমরা আে। 
ষ্সনা ষ্পাষাকধ্ারীরা এক পক্ষ, এটা এখন পবরিার। বকন্তু গিায় মাউন্ট 
আরারাদ র প্র ীক ধ্ারণকারীরা কারা? ষ্সানা ভাগাভাবগ, বকিংিা ষ্সানা কুবক্ষগ  
করার ঝগিা এটা নয়। ষ্েখাই ষ্ া ষ্গি, স্বদণচর প্রব  ষ্কান ষ্িাভ  াদের ষ্নই। ষ্য 
পবরমাণ স্বণচ ষ্ ািা হদয়বিি, ষ্সগুদিা  ারা আিার ষ্ির  পাবঠদয়দি পাইপ বেদয় 
বনদে।  ারপর  ারা ষ্িামার বিদফারণ ঘবটদয় শুধ্ু বেদয়দি, যাদ  ঐ পদথ পাইপ 
িসাদনা আর সম্ভি না হয়। ষ্ক এরা। ষ্কন এমনটা করি ষ্সটাই সুেটভাদি িুঝা 
যাদে না।’ আহমে মুসা িিি। 

কথা ষ্ ষ কদরই আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি। িিি, ‘েিুন, িুটদ  হদি 
এিার উপ যকায়। আহ  ব নেনদক িািঁোদ  হদি। আমাদের পুবি  েদির েদন্য 
অদপক্ষা করার আর প্রদয়ােন ষ্নই।’ 

উদঠ োিঁিাি ষ্মন্দাবরস মাবিকও। িিি, ‘হ্ািঁ, ঐ ব নেন ষ্িাধ্ হয় 
বসবরয়াসবি আহ । প্রব পক্ষদের হ যা কদর এরা প্রব দ াধ্ বনদ  ষ্পদরদি বঠকই, 
বকন্তু  ারা উদঠ োিঁিাদ  ষ্েটা কদরও পাদরবন।’ 

‘আল্লাহ ওদের িািঁবেদয় রাখুন। িািঁো ওদের েরকার। ওরা ষ্সনা ষ্পাষাক 
পদর আসা েিবটর বিদরাধ্ী পদক্ষর, মাদন ওরা বমহরান মুদসগ মাবসসদের ‘ষ্সাহা’ 
গ্রুপ ও ভারোন িুরাগদের ‘ষ্হাবি আকচ’ গ্রুদপর বিদরাধ্ী। এদের কাি ষ্থদক 
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সোসী ঐ সিংগঠন দু’ষ্টার ষিযদের বকিু  থয পাওয়া ষ্যদ  পাদর।’ আহমে মুসা 
িিি। 

েিদ  শুরু কদরদি আহমে মুসা। ষ্মন্দাবরস মাবিকও আহমে মুসার 
ষ্পিদন হািঁটা শুরু কদর িিি, ‘স্যার, আমার মদন হদে এরা খ্রীটানদের 

ষ্কান আিরা ধ্মচীয় গ্রুপ। এরা োরুণ সিংরক্ষণিােী। ষ্কান ধ্মচীয় প্র ীক, 
ধ্মচীয় িান ই যাবের সামান্য নিেদিরও এরা পক্ষপাব  নয়। আদমচবনয়া, 
আোরিাইোন, েবেচয় ও  ুরদস্ক এদের সিংখযা কম নয়।’ 

‘হ্ািঁ, এরকম গ্রুপ আদি। বিপজ্জনক হদয় থাদক এরা। সোসীরা স্বাদথচর 
েদন্য সোস কদর। বকন্তু এরা এদের অন্ধ, মনগিা ধ্মচাোদরর েদন্য হাসদ  হাসদ  
েীিন বেদ  পাদর। এদের অন্ধ েরমপন্হা সব যই ভয়িংকর।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আমাদের মুসিমানদের মদধ্যও ষ্ া এ রকম বকিু গ্রুপ আদি।’ িিি 
ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘আল্লাহ্’র ক্বুরআন ও রসূিুল্লাহ্ স:-এর ষ্য ব ক্ষা  াদ  মুসিমানদের 
মদধ্য এ ধ্রদনর েরমপন্হী গ্রুদপর উোন অসম্ভি। ইসিাম নীব  ও কমচপন্হার বেক 
ষ্থদক মধ্যম পন্হার ধ্মচ। বকন্তু অদনক সময়ই িাইদরর ষিযে এিিং অন্ধ ও মনগিা 
বিশ্বাদসর িারা  াবি  বিবভন্ন গ্রুদপর সৃবট হদয়দি মুসিমানদের মদধ্য। ে থুচ 
খবিিা হযর  ‘আিী রা.-এর  াসন যুদগ খাদরেী সম্প্র’োয়সহ এ ধ্রদনর বকি ু
ষ্িৎনার আবিভচাি ঘদট। এ ধ্রদনর ষ্িৎনা এখনও আদি, যারা বিবভন্ন পবরভাষা 
বনদয় বি কচ সৃবট কদর মুসিমানদের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করদ  োদে। 
ইসিাদমর  ত্রুদের ষিযে এদের ষ্পিদন রদয়দি।  দি এই গ্রুপ কখনই 
ইসিাদমর মূিধ্ারায় প্রদি  করদ  পাদরবন। এদের অবস্তে েীঘচিায়ীও হয়বন। এর 
কারণ আল্লাহর কুরআন, রসিূল্লাহ স.-এর েীিন মাদন হােীস অবিকৃ  অিিায় 
আমাদের সামদন রদয়দি। সদ যর এই ষ্ েই সি ষ্িৎনাদক অিদ দষ জ্বাবিদয় 
পুবিদয় ষ্ ষ কদর ষ্েয়।’ থামি আহমে মুসা। 

‘আল্লাহর অদ ষ শুকবরয়া স্যার। এই সুদযাগ বকন্তু খৃটান ও ইহুবেদের 
ষ্নই’। িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 



বিপদে আনাদ াবিয়া  129 

 

‘কারণ  াদের ধ্মচগ্রন্থ অবিকৃ  ষ্নই এিিং  াদের ধ্মচগুরুদের েীিন ও 
কমচও  াদের সামদন অবিকৃ  অিিায় ষ্নই।’ আহমে মুসা িিি। 

কথা ষ্ ষ কদরই আহমে মুসা িিি, ‘আমরা উপ যকায় প্রদি  কদরবি 
বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক।’ 

‘ওরা সিই ধ্বিংস কদরদি, বকন্তু িাইটগুদিা জ্বিদি ষ্কন স্যার?’ িিি 
ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘কারণ িাইটগুদিা িযাটাবর োবি । ষ্েনাদরটদরর সাদথ এর ষ্কান সম্পকচ 
ষ্নই।’ আহমে মুসা িিি। 

য টা সম্ভি দ্রু  হািঁটদি আহমে মুসারা। ষ্যখাদন সম্ভি ডিি মােচও 
করদি। িরদির সমুদর না থাকদি ঘাদম  াদের ষ্গাসি হদয় ষ্য । 

অল্পক্ষদণর মদধ্য  ারা আদিার প্রান্তসীমায় ষ্পৌদি ষ্গি। 
‘ষ্মন্দাবরস মাবিক, ষ্ ামার ষ্টনগান প্রস্তু  রাখ, আমরা ষ্যন ষ্সনা 

সেস্যদের ম  ষ্িাকা না িবন।’ 
বনদের ষ্মব ন বরভিভারটা হাদ  বনদ  বনদ  িিি আহমে মুসা। 
অন্ধকার ষ্থদক আদিার এিাকায় প্রদি  করি আহমে মুসা। 
 াদের ষ্েখদ  ষ্পদয়দি আহ  ষ্সই ব নেন ষ্িাক। 
অ যন্ত ক্ষীপ্র ষ্িাকগুদিা। 
ষ্েখদ  ষ্পদয়ই  ারা  াদের ষ্টনগান  ুদি বনদয়দি। 
এদকিাদরই ষ্িপদরায়া ষ্িাকগুদিা। আহমে মুসাদের বরভিভার ও 

ষ্টনগান ষ্য  াদের বেদক  াক কদর রাখা হদয়দি, ষ্সবেদক  াদের ভ্রূদক্ষপমাি 
ষ্নই। 

বিদুয দিদগ  াদের ষ্টনগাদনর নি উদঠ আসদি আহমে মুসাদের 
িদক্ষয। 

ওদের থামাদনার আর ষ্কান উপায় বিি না। আহমে মুসার বরভিভার 
ষ্োদখর পিদক ব নিার অবগ্নিৃবট করি। ব নবট গুবি ষ্িবরদয় ব নেদনর কাদরা 
কবব্জদ , কাদরা িাহুদ  বগদয় বিি হদিা। ষ্টনগান পদি ষ্গি ওদের হা  ষ্থদক। 
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আহমে মুসা বরভিভার িাবগদয়ই দ্রু  এগুদিা  াদের বেদক। িিি, 
‘আমরা আপনাদের  ত্রু নই। যারা ষ্সানা  ুিদ  এদসবিি, আমরা  াদের ষ্িাক 
নই। ষ্সানার প্রব  আমাদের ষ্কান ষ্িাভও ষ্নই। পাদ র পাহাদির উপর ষ্থদক 
আমরা আপনাদের িিাই ষ্েদখবি। আপনাদের আহ  হদ  ষ্েদখ আপনাদের 
সাহাদযযর েদন্য আমরা এদসবি। আপনাদের থামাদনার আর ষ্কান পথ বিি না 
িদিই আত্মরক্ষার েদন্য আবম আপনাদের হাদ  গুবি করদ  িাধ্য হদয়বি। মারদ  
োইদি আবম আপনাদের িুদক, মাথায় গুবি করদ  পার াম।’ 

িদি আহমে মুসা হাদ র বরভিভার পদকদট ষ্রদখ  াদের বেদক 
এদগাদিা। 

ষ্মন্দাবরস মাবিকও  ার হাদ র ষ্টনগান কািঁদধ্ ঝুবিদয়দি। 
আহ  ব নেনও  ান্তভাদি শুদয় পদিদি। 
আহ  ব নেদনর মদধ্য দুইেদনর দুই উরুই গুবিবিি। আদরকেদনর 

ষ্িদগদি পািঁেদর গুবি। 
 খনও রক্তক্ষরণ হদে  াদের আহ  িান ষ্থদক। 
‘অদনক রক্তক্ষরণ হদয়দি। রক্তক্ষরণ অবিিদম্ব িন্ধ হওয়া েরকার। আবম 

ষ্েটা করি, আপনারা আমাদক সাহাযয করুন।’ আহ দের িদক্ষয িিি আহমে 
মুসা। 

আহমে মুসা  ার বপদঠ ঝুিাদনা িযাগ নাবমদয়  ার ষ্ভ র ষ্থদক 
অদনকগুদিা বপ্র-দমবডদকি িযাদন্ডে ষ্ির কদর বনি। 

এই বপ্র-দমবডদকি িযাদন্ডে রক্তক্ষরণ িদন্ধ কাযচকর। একই সাদথ এটা 
িযাদন্ডে ও রক্তদরাধ্ক ঔষধ্ও। এই িযাদন্ডে আহ িান ষ্থদক অব সহদে খুদি 
ষ্নয়া যায়। 

আহমে মুসা অবভে ডাক্তদরর ম  সিার সি আহ  িাদন িযাদন্ডে ষ্িিঁদধ্ 
বেি। 

আহ দের একেন িিি, ‘আপবন ষ্েখবি ডাক্তার। বকন্তু গুবি করা ষ্েদখ 
মদন হদয়বিি আপবন একেন অব েক্ষ িন্দুকিাে।’ 
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আহমে মুসা হাসি। িিি, ‘আবম প্রদি নাি ডাক্তার নই, প্রদি নাি 
িন্দুকিােও নই। আবম একেন সদে ন মানুষ।’ 

িদিই পদকট ষ্থদক ষ্মািাইি ষ্ির করি আহমে মুসা। কি করি ষ্য 
পুবি দের এখাদন আসার কথা বিি  াদের েীিদক। 

পুবি  অবিসার  ার কদি সািা বেদয় িিি, ‘স্যার, আমরা সাদি ১৫ 
হাোর বিট ষ্িদভদি ষ্পৌিঁদি ষ্গবি।’ 

আহমে মুসা  াদক ধ্ন্যিে বেদয় ‘আকচ অি নুহা’ উপ যকায় আসদ  
িিি এিিং োনি, উপ যকায় গুরু র আহ  ব নেন ষ্িাক রদয়দি।  াদের দ্রু  
ষ্িে কযাদম্পর হাসপা াদি বনদ  হদি। 

আহমে মুসা কথা ষ্ ষ করদ ই আহ দের একেন িিি, ‘আপনাদের 
সাহাদযযর েদন্য অদনক ধ্ন্যিাে। আপনারা ষ্ক োনদ  পাবর বক?’ 

‘িদিবি আমরা আপনাদের  ত্রুদের সাদথর ষ্িাক নই। আপনাদের 
সাদথও আমাদের ষ্কান  ত্রু া ষ্নই। আমরা পুবি ও নই।  দি আবম পুবি দক 
ষ্ডদকদি। আপনাদের ষ্িে কযাম্প-১ এ বনদয় যািার েদন্য  াদের সাহাযয 
েরকার।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ াহদি আপনারা ষ্ক, ষ্সটাই ষ্ া বেদেস করবি।’ িিি আহ দের 
ষ্সই ষ্িাকবটই। 

‘আমরা আপনাদের শুভাকািংখী। এটুকু পবরেয়ই থাক। পদর আদিােনা 
হদি।’ িিি আহমে মুসা। 

 াদের কথা িিার আর সুদযাগ না বেদয়ই আহমে মুসা োবরদকর 
িা গুদিার বেদক নের বেি। পা িািাি ঘুদর ষ্েখার েদন্য। 

 ার পাদ  হািঁটবিি ষ্মন্দাবরস মাবিকও। 
‘ষ্সনা ষ্পাষাক পরা িা গুদিাদক ষ্েখুন বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক, কাউদক 

বেনদ  পাদরন বকনা।  দি ওদের সােচ কদর িাভ ষ্নই।  াের নকি ষ্সনা ষ্পাষাক 
 াদের প্রকৃ  পবরেদয়র বকিুই রাদখবন, ষ্সটা বনবশ্চ ।’ আহমে মুসা িিি। 

দু’েদনই ঘুরদ  িাগি এক িা  ষ্থদক অন্য িাদ র কাদি। 
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একবট িাদ র কাদি বগদয় থমদক োিঁিাি ষ্মন্দাবরস মাবিক।  ীক্ষ্ণ েৃবট 
ষ্িদি ষ্েখি িাদ র মুখটাদক।  ার মুখটা উজ্জ্বি হদয় উঠি।  াকাি ষ্স আহমে 
মুসার বেদক। িিি, ‘স্যার, এদক ষ্িাধ্ হয় আবম বেনদ  ষ্পদরবি। ইবন ‘ষ্হাবি 
আকচ গ্রুপ’- এর আবরয়াস অঞ্চদির প্রধ্ান- ভারোন িুরাগ। ষ্িক ভযান  ীদরর 
একটা ঘটনায় এই সিংগঠদনর প্রধ্ান ওরান্তু বনহ  হওয়ার পর ইবনই ‘ষ্হাবি আকচ 
গ্রুপ’- এর োবয়ে ষ্পদয়বিদিন।’ 

আহমে মুসার মুখও উজ্জ্বি হদয় উঠি। ষ্সও ষ্েখি িা টার ষ্েহারা। 
িিি, ‘আপবন ভাদিা কদর ষ্েদনন এদক?’ 

‘ভাদিা কদরই বেবন। একবট বমবটিং-এ ওরান্তু ওরার ’ুর সাদথ একবেন 
কথা হবেি। ষ্স সময় ইবন  ািঁর কাদি বগদয়বিদিন। ওরান্তু ওরার ু  াদক ভারোন 
িুরাগ সদম্বাধ্ন কদর  ািঁর সাদথ িসা আদরক েদনর সাদথ ভারোন িুরাগদক পবরেয় 
কদর বেদয়  াদক আবরয়াস অঞ্চদির প্রধ্ান িদিবিি। একিার ষ্েখদিও ভারোন 
িুরাদগর ষ্েহারা আমার মদন আদি।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘ধ্ন্যিাে আপনাদক আপনার িরণ বক্তর েদন্য বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
আল্লাহ্’র হাোর ষ্ াকর ষ্য আমাদের এক  ত্রুদক আমাদের পথ ষ্থদক ব বন 
সবরদয় বেদয়দিন। উবন ষ্ া ষ্ন া, ষ্েখুন বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক, ওর পদকদট ওর 
ষ্মািাইিটা পাওয়া যায় বকনা।’ িিি আহমে মুসা। 

সিংদগ সিংদগই ষ্মন্দাবরস মাবিক ভারোন িুরাদগর পদকট সােচ করি। 
ষ্পি একটা ষ্মািাইি। ষ্মািাইিবট ষ্স  ুদি বেি আহমে মুসার হাদ । 

ষ্মািাইিবট হাদ  বনদয় আহমে মুসা িিি, ‘ষ্মািাইিটা কাদে বেদ  
পাদর।’ 

পুবিদ র িািঁব র আওয়াে ষ্পি আহমে মসা। িািঁব র আওয়ােটা এি 
‘আকচ অি নুহা’ উপ যকার ওপ্রান্ত ষ্থদক। 

‘পুবি  েি এদস ষ্গদি।’ িিি আহমে মুসা। 
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মাউন্ট আরারাদ র ষ্িে কযাম্প-১ এর একমাি সরকররী হাসপা াদির 
বভআইবপ ষ্িদড শুদয় িাোর আন ু আরাদমহ। কথা িিবিি ষ্স আহমে মুসার 
সাদথ। 

িাোর আন ু আরাদমহ মাউন্ট আরারাদ র সাদি পদনর হাোর বিট 
উপদর ‘আকচ অি নুহা’ উপ যকা ষ্থদক উিার কদর আনা ব নেন আহদ র 
একেন। 

গিায় মাউন্ট আরারাদ র প্র ীক পরা যারা ‘আকচ অি নুহা’ উপ যকায় 
ষ্সনা ষ্পাষাক পরা ভারোন িুরাগ ও  ার িাবহনীদক হ যা কদর স্বণচভাণ্ডাদরর স্বণচ 
েখি প্রদেটাদক িযথচ কদর বেদয়বিি, িাোর আন ু আরাদমহ ষ্সই েদির ষ্ন া। 

আহমে মুসার কাদি িাোর আন ু আরাদমহ অকপদট স্বীকার কদরদি ষ্য 
ষ্স আদমচবনয়ার নাগবরক। িহুবেন ষ্স িাস করদি ইেবেদর। ইেবেদরর ষ্সন্ট ষ্মরী 
গীেচার ষ্স প্রধ্ান পুদরাবহ । 

এ সি বেদয়ই আহমে মুসার সাদথ শুরু হদয়বিি  ার কথা। 
িাোর আন ু আরাদমহ গীেচার প্রধ্ান পুদরাবহ  ষ্েদন আহমে মুসা 

 াদক বেদেস করি, ‘একেন  াবন্তবপ্রয় িাোর হদয় ‘আকচ অি নুহা’ উপ যকার 
খুদনাখুবনর ম  ঘটনার সাদথ েবিদয় পিদিন বকভাদি? আপনার সাদথর ষ্িাকরাই 
িা কারা? গীেচার ষ্িাক এরা বনশ্চয় নয়।’ 

‘না এরা গীেচার ষ্িাক নয়। ‘আবমচ অি বরবনবট’ নাদম একটা সিংগঠন 
আদি। ঈশ্বর বযশু ও ষ্মরীর স্বাথচ রক্ষায় উৎসবগচ  এরা। ঈশ্বর বযশু ও ষ্মরীর েদন্য 
এরা েীিন বেদ  প্রস্তু । গীেচার িাোর বহসাদি এরা আমারও ভক্ত। আবম যখন 
োনদ  পারিাম প্রভ ূনূদহর ষ্নৌকার গবে  স্বণচভাণ্ডা অপহরদণর ষ্েটা করা হদে, 
 খনই আবম ষ্খািঁে-খির ষ্নয়া শুরু কবর। সি  থয ষ্যাগাদির পর আবম বনবশ্চ  
হিাম ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’ ও ‘ষ্সাহা’ নাদমর দু’বট সোসী ও রােবনব ক সিংগঠন 
বনিক িযবক্তগ  ও গ্রুপ স্বাদথচ প্রভ ূনূহদর স্বণচভাণ্ডার আত্মসাৎ করদ  োদে। প্রভূ 
নূদহর স্বণচভাণ্ডার মাদন ঈশ্বদরর স্বণচভাণ্ডার। এ স্বণচভাণ্ডার রক্ষা করা প্রব বট ধ্মচভীরু 
মানুদষর োবয়ে। আবম ‘আবমচ অি বরবনবট’- ষ্ক বিষয়টা োনািাম। শুদনই  ারা 
ক্ষী  হদয় উঠি।  ারা  পথ বনি ঈশ্বদরর এ সম্পে রক্ষায়  ারা েীিন বেদ  
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প্রস্তু । আমার সাদথ ‘আকচ অি নূহা’য় এরাই এদসবিি। েীব্নও  ারা বেদয়দি, 
বকন্তু রক্ষা কদরদি ঈশ্বদরর সম্পে।’ থামি িাোর আন ু আরাদমহ। 

‘িাোর, আপবন ‘ষ্সাহা’ ও ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’-ষ্ক রােবনব ক ও সবেসী 
সিংগঠন িিদিন। আসদি ওরা কারা?’ আহমে মুসা িিি। 

‘হ্ািঁ, ষ্সাহা পুদরাপুবর রােবনব ক সিংগঠন। আর ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’ 
একবট বনদরট সোসী সিংগঠন। ষ্য ষ্কান উপাদয় ষ্য ষ্কান পদথ অথচ সম্পদের 
পাহাি সৃবট করা  াদের িক্ষয। প্রভ ু নূদহর স্বণচভাণ্ডাদরও অিদ দষ  ারা হা  
বেদয়দি।’ িিি িাোর আন ু আরাদমহ। 

‘বকন্তু একবট রােবনব ক এ একবট সোসী সিংগঠদনর মদধ্য এই বমিন 
হদিা কী কদর?’ বেোসা আহমে মুসার। 

‘দুই গ্রুপ দুই উদদ্দদশ্য এদক অপরদক িযিহার করদি। ‘ষ্হাবি আকচ’ গ্রুপ 
টাকা বেদয় ‘ষ্সাহা’র সমথচন বকদন বনদয়দি যাদ   াদের পদক্ষ প্রভ ু নূদহর 
স্বণচভাণ্ডার িুট করা সহে হয়। ‘ষ্সাহা’ গ্রুদপর িযপক প্রভাি রদয়দি পূিচ 
আনাদ াবিয়অর পুবি  ও ষ্সনা েদির উপর। মাউন্ট আরারাদ  প্রভ ু নূদহর 
স্বণচভাণ্ডার িুদটর েন্য পুবি  ও ষ্সনােদির সাহাযয েরকার। ষ্কাবট ষ্কাবট ডিার 
খরে কদর ‘ষ্সাহা’র মাধ্যদম এদের সাহাযয ষ্পদ  ষ্েদয়দি  ারা এিিং ষ্সটা  ারা 
ষ্পদয়দি। অন্যবেদক ‘ষ্সাহা’ ষ্েদয়দি ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’- এর টাকায় পূিচ 
আনাদ াবিয়ায়  াদের রােবনব ক স্বাথচ হাবসদির পাকাদপাক্ত িযিিা সম্পন্ন 
করদ ।  া  ারা কদরও ষ্িদিদি।’ িিি িাোর আন ু আরাদমহ। 

‘ষ্সাহা’র এই রােবনব ক স্বাথচ বক িাোর?’ আহমে মুসা িিি। 
প্রে শুদন বকিুক্ষণ েুপ কদর থাকি িাোর আন ু আরাদমহ। িিি, 

‘বিষয়টা িিদি আমার গাদয়ও কাদিা োগ পদি। বকন্তু  িু আবম িিি। কারণ, 
আবম আমার ধ্দমচর পদক্ষ ও ন্যাদয়র পদক্ষ। ষ্কান ষ্গাষ্ঠীগ  িা োব গ  ইদগা 
অথিা আদিদগর  ৃিংখদি িন্দী আবম নই।’ 

একটু থামি িাোর আন ু আরাদমহ।  ারপর িিি, ‘ ারা পূিচ 
আনাদ াবিয়া, বিদ ষ কদর এর মাউন্ট আরারা  অঞ্চিদক  ুরস্ক ষ্থদক বিবেন্ন 
করদ  োয় এিিং এদক আদমচবনয়ার অিং  িানাদ  োয়। এক সময় ভযান পযচন্ত ষ্গাটা 
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পূিচ আনাদ াবিয়া আদমচবনয়ার অিং  বিি,  ারও আদগ এই অঞ্চি বিি একটা 
খ্রীটান সাম্রােয।  ারা এই সাম্রােয আিার বিদর ষ্পদ  োয় এিিং আদমচবনয়াদক 
ষ্কন্দ্রবিন্দুদ  ষ্রদখ  ারা বি াি এক সাম্রােয গিদ  োয়।’ 

‘আপবন িিদিন বিষয়বট আপনার গাদয়ও কাদিা োগ িাগায়। মাদন 
আপবনও এর অন্তভুচক্ত, ইোয় বকিংিা অবনোয়। এই রােবনব ক উদদ্দদশ্য 
আপনার বনেস্ব ষ্কান ভািনা আদি বকনা?’ আহমে মুসা িিি। 

‘আমার কথা, আবম আদগই িদিবি ষ্য আবম ন্যাদয়র পদক্ষ। োব গ  
ইদগা ও আদিদগর হাদ  আবম িন্দী নই।  াদের কথায় আদিগ ও ইদগা দুইই 
আদি, বকন্তু যুবক্ত ষ্নই। ইহুবেরা ষ্য অমূিক ও অন্যায়ভাদি বিবিবস্তদন এদসদি 
এিিং একবট রাট্রমন িাবগদয়দি, ষ্হাবি আকচ গ্রুপদের োিীও বঠক এটা। এই োিী 
সভয া ও মানি ইব হাদসর ধ্ারার বিদরাধ্ী। এ োিী ষ্মদন বনদি 
আদমবরকানদেরদক আদমবরকা, অদস্ট্রিীয়দের অদস্ট্রবিয়া এিিং বহন্দু আযচদেরদক 
িািদ  হদি ভার িষচ। এভাদি ষ্কান ষ্ে ই অক্ষ  থাকদি না। সু রািং এই 
ধ্রদনর োিী একটা পাগিাবম। ষ্সই পাগিাবমই করদি ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’ ও 
‘ষ্সাহা’।’ িিি িাোর আন ু আরাদমহ। 

‘িাোর, আপবন িিদিন, ‘ষ্সাহা’রা  াদের রােবনব ক স্বাথচ হাবসদির 
পাকাদপাক্ত িযিিা সম্পন্ন কদরদি। সম্পন্ন কদর ষ্িিা  াদের ষ্সই ষিযে িা 
কােটা কী?’ বেোসা আহমে মুসার। 

‘এ িযাপাদর আমার কাদি ষ্কান ষ্েবসবিক ইনিরদম ন ষ্নই। আমার 
ঐ কথা িিার কারণ হদিা, ইোবনিং  াদের ষ্ন ারা িদি ষ্িিাদে ষ্য, আর মাি 
কদয়কবেন, এরপর আমাদের বেন আসদি। আমাদের রাে কাদয়ম হদি। 
আদমচবনয়ার সাদথ এই অঞ্চদির েূরে আর থাকদি না। ইদয়দরদভন হদি আমাদের 
রােধ্ানী, আর মাউন্ট আরারা  হদি আমাদের  ীথচদকন্দ্র। এসি কথা ষ্থদক আই 
িুদঝবি,  াদের প্রস্তুব  ষ্ ষ, শুধ্ু িি প্রকা টাই িাবক।  ািািা আবম ষ্েদনবি, 
 ারা গ  বকিু বেন ধ্দর বিদ ষ ষ্েণীর িা  াদের পিন্দম  ষ্িাকদের সাদথ ষ্ডার-
টু-দডার ষ্যাগাদযাগ করদি। সি বক্রবমনাি গ্রুদপর সাদথও  াদের ষ্যাগাদযাগ 
হদয়দি। টাকা বেদয়  ারা  াদের ি  কদর ষ্িদিদি। বকন্তু  ারা কী করদ  োয়, 
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ষিযে কী ধ্রদনর, এ  আদয়ােন বকদসর েদন্য, ষ্সটা আবম োনদ  পাবরবন। 
 দি আমার গীেচায় বনয়বম  আদস, এমন একেন কথােদি একবেন িদিদি, 
‘সামদনর বেনগুদিা ভাদিা নয়, িাোর। ষ্গাটা পূিচ আনাদ াবিয়ায় নাবক আগুন 
জ্বিদি’।’ িিি িাোর আন ু আরাদমহ। 

‘ধ্ন্যিাে িাোর, আপবন মূিযিান  থয বেদয়দিন। আো ওদের ষ্কান 
বঠকানা িা কনটযাক্ট পদয়ন্ট োনা আদি আপনার, িাোর?’ 

‘কদয়কটা বঠকানা আমার ষ্িাকরা সিংগ্রহ কদরবিি, ষ্সগুদিার একবটদ ও 
 ারা এখন ষ্নই। ওরা একটা বঠকানায় কদয়ক স াদহর ষ্িব  থাদক না।  দি দু’বট 
োয়গায় ওরা খুি ষ্িব  ওঠািসা কদর।  ার একবট হদিা মাউন্ট আরারাদ র ষ্িে 
কযাম্প-১ এর পযচটন ষ্হাদটি। অন্যবট আমাদের ইেবের প্রদেদ র রােধ্ানী 
ইেবেদয়র ইহুবেদের বসনাগদগর পাদ র ষ্হাবি আরারা  ষ্হাদটি। অিশ্য আবম 
োবন না ‘আকচ অি নূহা’ উপ যকার ঘটনার পর  াদের আরও বকিু পবরি চন 
হদয়দি বকনা। ‘ষ্সাহা’র ষ্ন া বমহরান মুদসগ মাবসস খুি োিাক ষ্িাক।’ িিি 
িাোর আন ু আরাদমহ। 

‘অদনক ধ্ন্যিাে িাোর। আপবন অদনক সাহাযয কদরদিন। এিার উবঠ।’ 
আহমে মুসা িিি। 

‘ধ্ন্যিাে, আবম ষ্েটা করি আরও ষ্েবসবিক  থয োনার। পারদি আবম 
োনাি।’ িিি িাোর আন ু আরাদমহ। 

ধ্ন্যিাে বেদয় আহমে মুসা িিি, ‘িাোর, আবম আমার একটা কাডচ 
আপনার কাদি ষ্রদখ যাবে। ওদ  ষ্টবিদিান নাম্বার, ই-দমইি সিই আদি। আপবন 
িযিহার করদ  পারদিন।’ 

িদি আহমে মুসা  ার ষ্নমকাডচ ষ্ির করার েন্য েযাদকদটর পদকদট হা  
বেি।  ার হা টা প্রথদমই বরভিভাদর বগদয় পিি। 

ষ্নমকাডচ বরভিভাদরর  িায় োপা পদিদি। আহমে মুসা ষ্নমকাডচ ষ্ির 
করবিি বরভিভাদরর বনে ষ্থদক। 

এই সময় িা  িায়াদরর  ব্দ হদিা। েরোয় োিঁিাদিা দু’েন পুবি  গুবি 
ষ্খদয় েরোর উপরই পদি ষ্গি। 
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আহমে মুসা েমদক উদঠ েরোর বেদক  াবকদয় ষ্েখি এই েৃশ্য। 
সিংদগ সিংদগ  ার হা  পদকদটর ষ্নমকাডচ ষ্িদি বেদয় বরভিভার ষ্েদপ 

ধ্রি।  ার  েচবন বরভিভাদরর বরগার ে চ করি। 
দুই পুবি র গুবিবিি ষ্েহ মাবটদ  পদি যািার পরপরই আরও ব নেন 

উেয  ষ্টনগান হাদ  েরোয় োিঁিাি। একেন বেৎকার কদর িিি, ‘মৃ যুর েদন্য 
প্রস্তু  হও  য় ার িাোর। ষ্ ামরা আমাদের সিচনা  কদরদিা। এিার আমরা 
ষ্ ামাদের সিচনা  করি। ষ্ ামার ষ্গাটা পবরিারদক সিচনা  কদর এদসবি। 
এ ক্ষণ গুবি কবরবন ষ্ ামাদক শুধ্ু এই খির ষ্েয়ার েদন্য। িায়া...।’ 

‘িায়ার’  ব্দ ষ্স ষ্ ষ করদ  পারদিা না। েযাদকদটর পদকট ষ্থদক 
আহমে মুসার ষ্মব ন বরভিভার গুবিিৃবট করি। 

আদের ষ্পদয় ষ্টনগাদনর বরগার ষ্টপার আদগই গুবিদ  ঝািঁঝরা হদয় 
পুবিদ র িাদ র পাদ ই  াদের ব নবট িা  পদি ষ্গি। 

িাোর আন ু আরাদমহ বিিানায় উদঠ িদসবিি। ভািদি হীন  ার মুখ। 
ষ্োদখ  ার  ূন্য েৃবট। 

 আহমে মুসা  ার বেদক বকিুক্ষণ ষ্েদয় থাকার পর িিি, ‘আবম দুুঃবখ  
িাোর, আপনার পবরিাদরর কথা আমাদের পুবিদ র ভািা উবেৎ বিি।’ 

িাোর  াকাি আহমে মুসার বেদক। িিি ‘আবম আমার পবরিাদরর 
েদন্য ভািবি না আিু আহমে। আবম ভািবি, ‘ষ্সাহা’ এিিং ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’ 
ক টা েঘন্য পযচাদয় ষ্নদম ষ্গদি!’ 

মুহূদ চর েদন্য ষ্থদম িাোর আন ু আরাদমহ িিি, ‘ধ্ন্যিাে বম. আিু 
আহমে। বি ীয়িার আপবন আমাদক িািঁোদিন। আবম োরুন বিবি  হদয়বি 
আপনার ক্ষীপ্র া ও িক্ষযদভে ষ্েদখ। পদকদট বরভিভার ষ্রদখ এই ক্ষীপ্র া ও 
িক্ষযদভে স্বাভাবিক নয়!’ 

‘বিপদে আল্লাহ্ এভাদিই সাহাযয কদরন  ার িান্দাহদেরদক।’ আহমে 
মুসা িিি। 

‘আপনার এই ধ্মচভীরু াদক আমার খুি ভাদিা িাদগ। সব যকার ধ্মচভীরু 
মানুষ ষ্য ধ্দমচরই ষ্হাক  ারা এদক অপরদক বিশ্বাস করদ  পাদর,  াদের মদধ্য 
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সুন্দর সহািিানও সম্ভি। গ  দু’বেদন দু’িার আপনার সাদথ আমার ষ্েখা হদয়দি। 
মদন হদে দু’যুগ ষ্থদক আপনার সাদথ আমার পবরেয়!’ িিি িাোর আন ু 
আরাদমহ। 

হন্তেন্ত হদয় ঘদর প্রদি  করি বডবপ বম. খাবল্লকান খাবেপ। িিি ষ্স 
আহমে মুসার বেদক  াবকদয়, ‘সি আবম শুদনবি বম. আিু আহমে। আল্লাহ্’র 
ষ্ াকর ষ্য আপবন এ সময় ঘদর বিদিন।  াদ  িাোরদক িািঁোদিা ষ্গদি।’ 

িদিই  াকাি িাোর আন ু আরাদমহ’র বেদক। িিি, ‘িাোর, আবম 
দুুঃবখ  আপনার পবরিাদরর েদন্য।’ 

‘স্যার, যারা েদি ষ্গদি,  াদের কথা না ষ্ভদি ষ্েদ র, েনগদণর যারা 
 ত্রু,  াদের কথা ভািুন। আবম আপনাদের পাদ  আবি।’ 

িদি একটু থামি িাোর আরাদমহ।  ারপর  াকাি আহমে মুসার 
বেদক। িিি, ‘বম. আিু আহমে, আবম ‘আবমচ অি বরবনবট’- এর ষ্গাদয়ন্দা 
ইউবনদটর প্রধ্ানদক খির বেদয়বি।  ার সাদথ আমার খুি ভাদিা সম্পকচ। ষ্সও 
সব যকার একেন ধ্মচভীরু মানুষ। অদনক খির  ার কাদি থাকার কথা। ষ্স 
অিশ্যই আমাদের সাহাযয করদি।’ 

‘ধ্ন্যিাে িাোর। সিার সাহযয ষ্পদি আমরা খুব  হদিা।’ আহমে মুসা 
িিি। 

িদিই আহমে মুসা বিরি বডবপ বম. খাবল্লকান খাবেদপর বেদক। বিদরই 
 াদক িিি, ‘বম. খাবল্লকান, িাোরদক এখবন এখান ষ্থদক সবরদয় ইেবেদরর 
পুবি  হাসপা াদি বনদয় ষ্যদ  হদি। অন্য ষ্কান হাসপা াদি  ার বনরাপত্তা 
বনবশ্চ  করা যাদি না।’ 

‘বঠক িদিদিন স্যার, আবমও এই বেন্তাই করবিিাম। ধ্ন্যিাে 
আপনাদক।’ 

‘ধ্ন্যিাে আপনাদক, ধ্ন্যিাে সকিদক। আবম উঠবি। েরুরী বকিু কাে 
আদি।’ 

আহমে মুসা সািাম বেদয় ঘর ষ্থদক ষ্িবরদয় ষ্গি। 
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৬ 
আহমে মুসা হাসপা াি ষ্থদক ষ্িবরদয়  ার গাবিদ  উঠি। িাম হা  

বটয়াবরিং-এ ষ্রদখ ডান হাদ  োবি ঘুবরদয় টাটচ করি গাবি। ঘবির বেদক  াকাি। 
আর আধ্াঘন্টা িাবক ষ্মের নাঈদমর সাদথ ষ্েখা করার। ষ্মের নাঈম  াদক 
োনাদি দু’বেন আদগ মাউন্ট আরারাদ র ‘আকচ অি নূহা’ উপ যকায় ‘ষ্সাহা’ ও 
‘ষ্হাবি আকচ’ গ্রুদপর ষ্িাদকর ষ্িাদকরা ষ্য ষ্সনাদের ষ্পাষাক পদর বগদয়বিি,  ারা 
ষ্সনািাবহনীর বকনা এিিং নাম-পবরেয় কী? 

আহমে মুসা বিষয়বট োনদ  ষ্টবিদিান কদরবিি আিংকারায় ষ্েনাদরি 
ষ্মবডন ষ্মসুদের কাদি। ষ্েনাদরি ষ্মসুে  খনই নাম বেদয়বিি ষ্মের নাঈদমর। 
িদিবিি, এই ষ্মের ষ্ে  ষ্প্রবমক এিিং ষ্সাহাদের সাদথ ষ্কান সম্পকচ ষ্নই। 
ষ্েনাদরি ষ্মসুে আরও িদিবিি ষ্স এ িযপাদর ষ্মের নাঈমদক একটা িীি 
ষ্েদি। পদর ষ্মের নাঈমই আহমে মুসার সাদথ ষ্যাগাদযাগ কদর ষ্েখা করার সময় 
বঠক কদরবিি। 

আহমে মুসার গাবি মুভ করদ  যাদি এই সময় একেন সামদন ষ্থদক 
িুদট আহমে মুসার গাবি পযচন্ত এদসই ষ্োদখর পিদক পদকট ষ্থদক বরভিভার ষ্ির 
কদর আহমে মুসাদক গুবি করার েন্য। 

ষ্িাকবট িুদট গাবির সামদন আসদ ই আহমে মুসা ষ্টর ষ্পদয়দি কী 
ঘটদ  যাদে।  খন  ার বরভিভার ষ্ির করার সময় বিি না। সু রািং আত্মরক্ষার 
েন্য ষ্েটার ষ্কান বিকল্প বিি না। 

আত্মরক্ষার েদন্য িাম বেদক সীদটর উপর শুদয় পদি আক্রমদণ যািার 
ষ্ক্ষদি অসুবিধ্া হদি। অন্যবেদক সামদন ষ্থদক গুবি আসদি বিধ্ায় সামদনর 
বটয়াবরিং-এর উপর ঝুিঁদক পিা বিপজ্জনক হদি। সিদ দষ আহমে মুসা ডান হা  
ডান িদকর উপর ষ্রদখ ষ্েহটাদক ডান েরোর সাদথ ষ্সিঁদট বগি। একটা গুবি 
কাদনর পা  বেদয় িাম কািঁদধ্র উপর বেদয় েদি ষ্গি। আহমে মুসা ডান হা  



বিপদে আনাদ াবিয়া  140 

 

ইব মদধ্য েরোর িক খুদি ষ্িদিবিি এিিং েরো ষ্ঠদি গবিদয় পিি রাস্তার 
উপর। বরভিভারও পদকট ষ্থদক ষ্ির কদর বনদয়বিি আহমে মুসা। 

গাবির উইন্ড বিন সমূ্পণচ ষ্ভদঙ পদিবিি। 
বনয়েণহীন গাবিটা  ার সামদন বেদয় রাস্তার ডান পাদ র বেদক গবিদয় 

েিি। 
আহমে মুসা বরভিভার িাবগদয় দ্রু  গবিদয় েিি গাবির সাদথ যাদ  

 ার অিিান সম্পদকচ  ত্রু পদক্ষর বিভ্রাবন্তর সুদযাগ ষ্স বনদ  পাদর। 
 াই হদিা। আহমে মুসা ষ্িাকবটর ষ্পিদন এদস পিি। 
ওবেদক ষ্িাকবট সব যই বিভ্রান্ত হদয়বিি। ষ্স সামদন  াবকদয় আহমে 

মুসাদক না ষ্েদখ ঘুদর োিঁবিদয়বিি গাবির বেদক িুদট আসার েদন্য।  ার হাদ  
উেয  বরভিভার। 

ঘুদর োিঁবিদয়ই ষ্স ষ্েখদ  ষ্পি আহমে মুসাদক। 
বকন্তু ষ্স  ার বরভিভার আহমে মুসার বেদক ঘুবরদয় ষ্নিার আদগই 

আহমে মুসার বরভিভাদরর গুবি  ার ডান হাদ  বিি হদিা। বরভিভার বিটদক 
পিি  ার হা  ষ্থদক। 

হা  ষ্েদপ ধ্দর ষ্েৌি বেি ষ্িাকবট পািািার েদন্য। 
এিার আহমে মুসা  ার পাদয় গুবি করি।  াদক েীিন্ত হাদ  ষ্পদ  োয় 

আহমে মুসা। এ পযচন্ত ‘ষ্সাহা’ বকিংিা ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’- এর কাউদকই েীিন্ত 
ধ্রা যায়বন। 

পাদয় গুবি ষ্খদয় পদি ষ্গি ষ্িাকট। 
আহমে মুসা িুটি  ার বেদক। 
ষ্িাকবট ষ্পিন বিদর আহমে মুসাদক একিার ষ্েখি।  ারপর গিায় 

ঝুিাদনা ষ্সানার ষ্েইদনর িদকট মুদখ পুদর শুদয় পিি। 
আদরা ষ্োদর ষ্েৌিাি আহমে মুসা। বকন্তু ষ্কান িি হদিা না। আহমে 

মুসা ষ্পৌিঁিার আদগই পটাবসয়াম সায়ানাইড বিষ ষ্িাকবটর েীিন ষ্কদি বনদয়দি। 
আহমে মুসা ষ্িাকটার কাদি ষ্পৌিঁিার সাদথ সাদথ বডবপ খাবল্লকান খাবেপ 

এিিং পুবি রাও ষ্পৌিঁদি ষ্গি। 
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‘স্যার, আপবন বঠক আদিন ষ্ া? এরা পাগি হদয় উদঠদি। আপনাদক 
সািধ্ান হদ  হদি স্যার।’ আহমে মুসাদক িক্ষয কদর িিি বডবপ খাবল্লকান 
খাবেপ। 

খাবল্লকান খাবেদপর ষ্কান কথার েিাি না বেদয় আহমে মুসা িিি, ‘বম. 
খাবল্লকান খাবেপ, এদকও েীিন্ত ধ্রা ষ্গি না। এর হাদ  পাদয় গুবি কদর 
ষ্ভদিবিিাম েীিন্ত ধ্রদ  পারি,  া হদিা না। িুঝা যাদে, ‘ষ্সাহা’ষ্ের হাডচদকার 
ষ্িাক যারা,  ারা প্রদ যদকই কাদি পটাবসয়াম সায়ানাইড রাদখ।’ 

‘সািংঘাব ক ষ্িদরা াস আর োরুণ কবমদটড এরা ষ্েখবি। এরকম ‘ডু-
অর-ডাই’ যাদের নীব ,  াদের সাদথ পারা কবঠন। স্যার, এখান ষ্থদক ষ্িরুদি 
েয়া কদর আপবন পুবি  বনদয় ষ্িরুদিন। আপনার বনরাপত্তার িযাপাদর আমরা এ  
উোবসন োনদ  পারদি উপরওয়ািারা আমার োকুরীই রাখদি না স্যার।’ িিি 
বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 

‘উপরওয়ািাদের আবম ষ্েখি বম. খাবল্লকান খাবেপ। আপবন এ িা সহ 
আদগর দু’বট িা দক ষ্েখুন, এদের ষ্কান বঠকানা-পবরেয় ষ্ির করা যায় বকনা। 
আমার েরুবর কাে আদি এক োয়গায়। আবম ষ্সখাদন যাবে।’ 

িদি আহমে মুসা যািার েদন্য উদঠ োিঁিাি। 
বম. খাবল্লকান খাবেপ আহমে মুসার মুদখর বেদক  াবকদয়  াদক িাধ্া 

ষ্েিার সাহস ষ্পি না।  িু িিি, ‘স্যার, আপনার উইন্ড ব ড এদকিাদর িা ু 
হদয় ষ্গদি। আপবন আমার গাবি বনদয় যান।’ 

‘পুবিদ র গাবি বনদয় ষ্গদি অসুবিধ্া আদি।’ আহমে মুসা িিি। 
‘আবম এখবন একটা প্রাইদভট কার িযিিা কদর বেবে স্যার। উইন্ড 

ব দডর ভাঙা কািঁদে আপনার গাবির ষ্ভ রটা িসার অদযাগয হদয় ষ্গদি।’ িিি 
বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 

হাসি আহমে মুসা। ঘবির বেদক  াবকদয় িিি, ‘ষ্স সময় ষ্নই বম. 
খাবল্লকান খাবেপ। ইব মদধ্যই আমার ষ্েবর হদয় ষ্গদি। ভািদিন না, যুি ষ্ক্ষদি 
এর ষ্েদয় অদনক ভাঙা গাবি বনদয় েিদ  হয়। আমরা এখন যুিদক্ষদি ধ্দর বনন।’ 

িদিই আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি। েিি গাবির বেদক। 
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‘বম নাবেম, এদক ষ্েখুন। এর নাম িািা  ার বকিুই আমরা োবন না। 
আমাদের ষ্েদ   ার ষ্কান স্বাথচও ষ্নই। বকন্তু ষ্েখুন িার িার মৃ যুর মুদখ পিদিও 
আমাদের িিাই ব বন িদি যাদেন। বনদের ষ্খদয় িদনর ষ্মাষ  ািাদনার মদডি 
মানুষ আর বি ীয় আদি িদি মদন হয় না। আল্লাহ্  ার ভাদিা করুন।’ আহমে 
মুসাদক ষ্েবখদয় পাদ  োিঁিাদনা পুবি  অবিসার নাবেমদক কথাগুদিা িিি বডবট 
খাবল্লকান খাবেপ। 

‘স্যার, এ ধ্রদনর ভাদিা ষ্িাক আদি িদিই পৃবথিীটা এখনও কিযাণ 
বনদয় বটদক আদি। পিচ  প্রমাণ উিঁেু স্যার এদের ক চিয, বকন্তু এরা বনদেদেরদক 
সিার ষ্েদয় ষ্িাট কদর ষ্েদখ। ষ্সবেন স্যার খানার ষ্টবিদি একটা ষ্েট কম 
পদিবিি। আবম ষ্ ষ প্রাদন্ত বিিাম। ষ্েট আবম ষ্স কারদণই পাইবন। উবন উদঠ 
এদস  ার খানার ষ্েটবট আমাদক বেদয় আমার পদর িসদিন। আবম প্রব িাে করার 
আদগই িিদিন, ‘ষ্খদয়ই আপনাদক বডউবটদ  ষ্েৌিাদ  হদি। আমার ষ্স রকম 
বডউবটর ষ্কান  ািা ষ্নই। সু রািং আমার একটু পদর ষ্খদি ক্ষব  ষ্নই।’ আমার 
ম  একেন ষ্পবট পুবি  অবিসার আর ষ্কাথায় ব বন, যাদক স্বয়িং ষ্প্রবসদডন্টও 
সমীহ কদরন, েিা কদরন।  ািঁর এই কাে আমাদক িি কদরবন িরিং আরও িি 
কদরদি  ািঁদকই।’ 

‘ধ্ন্যিাে ইন্সদপক্টর বম. নাবেম। আপবন বঠক বেন্তা কদরদিন। আসদিই 
ব বন বভন্ন মাদপর, বভন্ন প্রকৃব র মানুষ। এমন মানুষ আবম ষ্েবখবন।’ 

কথাগুদিা িিবিি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ আহমে মুসার েিন্ত গাবির 
বেদক  াবকদয়। 

 ার দু’ষ্োদখর  ূন্য েৃবট বনিি বিি ষ্সবেদক গাবিবট েৃবটর িাইদর েদি 
যািার পরও। 

েৃবট  ার িাইদর থাকদিও  ার অন্তদর েিদি  খন একটা বহসাি-বনকা । 
আিু আহমে নাদমর ষ্িাকবট ষ্ া আমার ম  খাবল্লকান খাবেপদকও পাদল্ট 
বেদয়দি। আবম টাকার বিবনমদয় আসামীদক িােী িানা াম, আর িােীদক িানা াম 
আসামী। বিোর বিবক্র কর াম টাকার বিবনমদয়। অিদ দষ টাকার বিবনমদয় 
ষ্েদ র  ত্রুদেরও সাহাযয করদ  শুরু কদরবিিাম। এই আিু আহমদের বনুঃস্বাথচ 
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কাদের বিিয়কর েৃটান্ত আমার বিদিকদকও োবগদয়  ুদিদি। ষ্স বিদিদকর 
পাহারায় আমার ম  ষ্িাকও ষ্সই পাপগুদিা করার আর সুদযাগ পাদে না। 

পুবি  অবিসার বম. নাবেম বডবপ খাবল্লকান খাবেপদক আপনার মদধ্য 
বিদভার হদয় ষ্যদ  ষ্েদখ িিি, ‘স্যার, িা গুদিা বনদয় ষ্যদ  হদি।’ 

েমদক উদঠ বিদর  াবকদয় িিি, ‘েিুন অবিসার।’ 
‘েিুন।’ িিি পুবি  অবিসার। 
ওবেদক আহমে মুসার গাবি ষ্পৌিঁদি ষ্গি মাউন্ট আরারা  ষ্সনা কযাদম্পর 

িাইদর হাইওদয়র পাদ র মাউন্ট মাবিক ষ্রটুদরদন্ট। 
ষ্রটুদরন্টবটর বঠক বিপরীদ  রাস্তার ওপাদ র উপ যকায় রদয়দি বিরাট 

এক আঙুর িাগান। িাগাদনর মাবিকানা একেন ইহুবে িযিসায়ীর।  ার নাম 
মাবিক ষ্মরারী মািুস।  ার নাদমর প্রথম  ব্দ বেদয় নামকরণ করা হদয়দি 
ষ্রটুদরন্টবটর। মোর িযপার হদিা  ার এই ইহুবে পবরেয় ষ্কউ োদন না। সিাই 
 াদক মাবিক সাদহি িদি োদন। ষ্রটুদরদন্টর মাবিক হিার সুিাদে ষ্সনা 
অবিসারদের সাদথ  ার িযপক পবরেয়। 

আহমে মুসা ষ্রটুদরদন্টর সামদন গাবি পাকচ কদর ষ্রটুদরদন্টর ষ্ভ দর 
প্রদি  করি। ষ্রটুদরদন্টর সিদেদয় েূরি চী ষ্কাদণর বনধ্চাবর  ষ্টবিি  খনও 
খাবি। আহমে মুসা িসি বগদয় ষ্টবিিবটদ । 

দু’বমবনদটর মদধ্যই পযান্ট ও বট-সাটচ পরা একেন  রুণ এদস ষ্টবিদির 
পাদ  োিঁবিদয় ষ্টবিদি িসার েন্য অনুমব  োইি। 

আহমে মুসা  রুণবটর মুদখর বেদক ষ্েদয় ষ্েখি  ার নাদকর ডান পাদ  
সুন্দর কাদিা একটা আবেি। 

এই বেিটার কথাই ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে আহমে মুসাদক 
োবনদয়বিি। 

‘িসুন।’ িিি আহমে মুসা। 
 রুণবট িদস িিি, ‘স্যার, আবম ষ্মের নাঈম ষ্মহরান। ষ্েনাদরি 

ষ্মবডন ষ্মসুদের বনদেচদ  আবম এখাদন এদসবি।’ 
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‘োবন। নাস্তার অডচার বেদয়বি। নাস্তা ষ্খদ  ষ্খদ ই কথা হদি।’ আহমে 
মুসা িিি। 

আহমে মুসা কথা ষ্ ষ হিার সাদথই নাস্তা এদস ষ্গি। 
নাস্তায় কািঁটাোমে িাগািার আদগই ষ্মের নাঈম ষ্মহরান পদকট ষ্থদক 

একটা কাগে ষ্ির কদর আহমে মুসার হাদ  বেদয় িিি, ‘স্যার, এবট পদকদট 
রাখুন।’ 

আহমে মুসা দ্রু  কাগেবট বনদয় পদকদট পুদর িিি, ‘সিার পবরেয় 
এদসদি?’ 

‘সিার সম্ভি হয়বন,  দি অবিসারদের সিার পবরেয় পাওয়া ষ্গদি।’ 
নাস্তার বেদক মুখ ষ্রদখ আদস্ত কদর িিি ষ্মের নাঈম ষ্মহরান। 

‘কদনচদির নাম?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘নূহা উপ যকায়  থাকবথ  ষ্সনা অবভযাদনর ষ্ন ৃদে ষ্য একেন কদনচি 

বিদিন  ার নাম ষ্মাস্তিা বমকাহ।’ িিি ষ্মের নাঈম ষ্মহরান। 
নাদমর ষ্ ষ  ব্দটা বিবি  করি আহমে মুসাদক। ‘বমকাহ্’ বহব্রু  ব্দ। 

অথচ ঈশ্বদরর ম । এমন একটা বহব্রু নাম ষ্কান মুসিমাদনর হদ  পাদর না। আর 
এই অদথচর নাম ষ্ া ষ্কান মুসিমান রাখদ ই পাদর না। আহমে মুসা িিি, 
‘কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্ মুসিমান ষ্ া?’ 

‘অিশ্যই। ষ্কন িিদিন এ কথা?’ িিি ষ্মের নাঈম ষ্মহরান। 
‘ ার মা বনশ্চয় ইহুবে বকিংিা ইহুবে িিংদ াদ্ভু  বিি।  া না হদি কদনচদির 

নাদম বহব্রু  ব্দ এি কী কদর?’ আহমে মুসা িিি। 
‘ইহুবে মা হওয়া অসম্ভি নয়। বকন্তু সন্তান ষ্ া মুসিমান।  ার নাদম বহব্রু 

 ব্দ রাখদি ষ্কন? বনশ্চয় ভুি হদয়দি।’ িিি ষ্মের নাঈম ষ্মহরান। 
হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘ভুি নয় ষ্মের। ইহুবে িিং নীব র বিধ্ান 

হদিা,  াদের ষ্মদয়রা যাদের িা ষ্য ধ্দমচর ষ্িাদকর ঘদরই থাক,  াদের গদভচর 
ষ্িদিরা হদি ইহুবে। এমন ষ্িদিদের  ারা ইহুবে বহসাদিই গণনা কদর।’ 

বিিয় িদুট উঠি ষ্মের নাঈম ষ্মহরাদনর ষ্োদখ মুদখ। িিি, ‘ াহদি 
কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্ ইহুবে?’ 
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দু’েদনই মুখ বনেু কদর ষ্খদ  ষ্খদ  কথা িিবিি। 
আহমে মুসা ষ্মের নাঈদমর কথার ষ্কান উত্তর না বেদয় মুখ  ুিি। 
মুখ  ুদি মাথাটা ষ্সাো করদ ই  ার ষ্োখ ষ্সাোসুবে বগদয় পিি 

কাউন্টাদরর এক পাদ  বি াি ষ্েয়াদর িদস থাকা একেন সুে চন সুদি ধ্ারী 
ভরদিাদকর উপর। ষ্িাকবট  ার বেদকই  াবকদয়বিি। আহমে মুসার সাদথ 
ষ্োখাদোবখ হদ ই ষ্িাকবট েমদক উদঠ  ার ষ্োখ সবরদয় বনি। ষ্িাকবটর হাদ  
ষ্মািাইি এিিং  ার সামদন একটা কবম্পউটার। আহমে মুসা বকন্তু ষ্োখ সবরদয় 
ষ্নয়বন। 

 ার ষ্োদখ বিিয়, মদন প্রে। ষ্িাকবট  ার বেদক  াবকদয় বিি ষ্কন? 
অিশ্য  ার উপর হঠাৎ ষ্োখ পিা অস্বাভাবিক নয়। বকন্তু ষ্স েমদক উঠি ষ্কন? 
এই েমদক ওঠার অথচ হদিা, ধ্রা পিার ভয়। বকন্তু ষ্স কী করবিি ষ্য ধ্রা পিার 
ভয় করদি?  াহদি বক ষ্স আহমে মুসার সিবকিু িদিা করবিি? বকভাদি? ষ্কান 
প্রদেরই আহমে মুসার কাদি েিাি ষ্নই। 

আহমে মুসা ষ্েখি ষ্িাকবট ষ্মািাইি বনদয় িযস্ত হদয় পদিদি। বকন্তু এর 
পরও  ার ষ্োদখর একটা ষ্কাণ ষ্যন আহমে মুসার পাহারায় বনদয়াবে  রদয়দি। 

আহমে মুসা মুখ বনেু করি। িিি ষ্খদ  ষ্খদ , ‘আমাদের এই 
ষ্রটুদরদন্টর মাবিকদক ক টকুু ষ্েদনন?’ 

‘ষ্কন, ব বন একেন সিি িযিসায়ী, সিি িামচমাবিক।’ িিি ষ্মের 
নাঈম ষ্মহরান। 

‘আবম  ার রােবনব ক কমচকাণ্ড সম্পদকচ বেদেস করবি ষ্মের।’ আহমে 
মুসা িিি। 

‘উবন একেমই রােনীব  বিমুখ। ষ্রটুদরদন্ট ষ্কান রােবনব ক 
আদিােনাও ব বন এিাও কদরন না।’ 

‘েিুন,  াহদি এিার উবঠ।’ িদিই আহমে মুসা নাস্তার বিি ষ্টবিদি ষ্রদখ 
উদঠ োিঁিাি। উদঠ োিঁিাি না ষ্মের নাঈম ষ্মহরান। 

ষ্স িদস িদস ঠাণ্ডা পাবনদ  একটু কদর েুমকু বেবেি। িিি ষ্স, ‘স্যার, 
আপবন যান। আবম পদর যাি।’ 
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‘ও বঠক আদি। ষ্সটাই ভাদিা।’ িদি আহমে মুসা ষ্রটুদরদন্টর েরোর 
বেদক পা িািাি। 

ষ্রটুদরন্ট ষ্থদক ষ্িবরদয় কদয়ক ধ্াপ এবগদয়দি আহমে মুসা এমন সময় 
 ার পাদ  এদস একবট গাবি হাডচ ষ্িক করি। 

গাবি ষ্থদক হন্তেন্ত হদয় নামি একেন ষ্সনা অবিসার।  ার ইউবনিদমচর 
ষ্ াডাি িাদন্ড একেন কদনচদির ইনবসগবনয়া। 

ষ্স গাবি ষ্থদক ষ্নদমই মুদখামুবখ হদিা আহমে মুসার। 
কদনচি দ্রু   ার পদকট ষ্থদক রাভিভার ষ্ির কদর  ার নি আহমে 

মুসার কপাদি ষ্ঠবকদয় িিি, ‘ইউ আর আন্ডার এযাদরট।’ 
আহমে মুসা হাসি। িিি, ‘কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্ আমার অপরাধ্ কী?’ 
‘োনদ  পারদিন।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্। 
‘আবম োবন আমার অপরাধ্। আবম আপনাদক এিিং মাবিক ষ্মরারী 

মািুসদক ষ্েদন ষ্িদিবি।’ আহমে মুসা িিি। 
কথাটা শুদন েমদক উদঠবিি কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্।  ার হা টাও ষ্কিঁদপ 

বগদয়বিি। 
আহমে মুসা  ার এই ষ্মবক অিিার সুদযাগ গ্রহণ করি। বিদুযৎ ষ্িদগ 

 ার িাম হা টা উদঠ বগদয় কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্’র বরভিভার ধ্রা হা  এক 
ধ্াক্কায় উপদর ষ্ঠদি বেি। একটা গুবিও বরভিভার ষ্থদক ষ্িরুি, বকন্তু  া মাথার 
উপর বেদয় েদি ষ্গি। 

বকন্তু  ার পদরই েৃশ্যপট পাদল্ট ষ্গি। আহমে মুসার ডান হা  িাম 
হাদ র সাদথই উপদর উদঠ বগদয়বিি। বরভিভার ষ্থদক গুবি ষ্িরুিার সাদথ সাদথই 
আহমে মুসার ডান হা  কদনচদির হা  ষ্থদক বরভিভার ষ্কদি বনি। আহমে মুসা 
বরভিভার ষ্কদি বনদয়ই পেণ্ড একটা আঘা  করি কদনচদির মাথায় বরভিভাদরর 
িািঁট বেদয়। 

মাথা ঘুদর পদি যাবেি কদনচি। আহমে মুসা  াদক পািঁোদকািা কদর 
 ুদি বনদয় কদনচদির গাবিদ  ঢুবকদয় বেদয় ড্রাইবভিং সীদট বগদয় িসি। 

গাবি টাটচ বনদয় দ্রু  েিদ  শুরু করি। 
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আহমে মুসা যখন কদনচিদক বরভিভাদরর িািঁট বেদয় ষ্মদর  ার সিংোহীন 
ষ্েহ গাবিদ   ুিবিি,  খন ষ্রটুদরদন্টর মাবিক বম. মাবিক ষ্মরারী মািুস 
ষ্রটুদরদন্টর েরোয় এদস োিঁবিদয়বিি। ভয়িংকর বিিয় আর উদিদগ  ার মুখ 
েুপদস ষ্গদি। 

সি ঘটনা ষ্মের নাঈম ষ্মহরানও ষ্েখদ  ষ্পদয়বিি। ষ্সও উদিগ বনদয় 
িুদট এদসবিি। বকন্তু আহমে মুসার গাবি   ক্ষদণ ষ্রটুদরন্ট এিাকার িাইদর েদি 
ষ্গদি। োিঁবিদয় পদিবিি ষ্মের নাঈম ষ্মহরান। এ ঘটনায় ষ্স উবিগ্ন হদয় 
পদিবিি।  দি ষ্স ভািি, েনাি আিু আহমে উপদরর ষ্িাক। ব বন যাই করুন 
ষ্ভদি বেদন্তই করদিন। সি বেন্তা মাথা ষ্থদক সবরদয় বেদয় ষ্মের নাঈম ধ্ীদর ধ্ীদর 
বগদয়  ার গাবিদ  উঠি। 

ওবেদক আহমে মুসা সিংোহীন একেন আস্ত কদনচিদক পািঁোদকািা কদর 
 ার কদক্ষ আহমে মুসাদক ঢুকদ  ষ্েদখ আিঁ দক উঠি ষ্স। িিি, ‘এই ষ্ া 
ষ্গদিন, ষ্কাথায় ষ্পদিন এদক?’ 

‘এ ষ্সই কদনচি যার ইউবনিমচ পদর ষ্সবেন ‘আকচ অি নূহা’ উপ যকায় 
 হীে হদয়বিি একেন ভূয়া কদনচি।’ আহমে মুসা িিি। 

িুঝি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। িিি, ‘ধ্ন্যিাে স্যার, আপবন অদনকটা 
অগ্রসর হদয়দিন।’ 

‘আসি কােটাই হয়বন। আপবন আমাদক সাহাযয করুন। এর কাি ষ্থদক 
অদনক কথা ষ্ির করদ  হদি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘অিশ্যই স্যার।’ িিি খাবল্লকান খাবেপ। 
ঘদরর ষ্মদঝয় শুইদয় বেদয়বিি কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহদক। 
‘সিংো বিরদ  ক  সময় িাদগ ষ্ক োদন?’ স্বগ  উবক্ত করি খাবল্লকান 

খাবেপ। 
‘সিংো বিদরদি বম. খাবল্লকান খাবেপ। ও এখন সিংোহীন ার ভান 

করদি।’ িদিই আহমে মুসা পদকট ষ্থদক কিম বনদয় এর বনদির  ীক্ষ্ণ মাথা বেদয় 
ষ্োদর ষ্খািঁো বেি কদনচদির পাদয়। 

কদনচদির ষ্গাট ষ্েহ বস্প্র-এর ম  ষ্নদে উঠি। 
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‘আর নাটক না কদর উদঠ িসুন কদনচি।’ আহমে মুসা িিি। 
এই সাদথ একটা ষ্েয়ারও এবগদয় বেি আহমে মুসা কদনচদির বেদক। 
কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্ উদঠ ষ্েয়াদর িসদ  িসদ  িিি, ‘আপনার এই 

সািংঘাব ক আেরদণর মা িূ আপনাদক বেদ  হদি। আবম একেন ষ্সনা অবিসার, 
মদন রাখদিন।’ 

হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্ ষ্ া ষ্সবেন ‘আকচ অি 
নূহা’ উ যকায় বনহ  হদয়দিন। িাদ র িবিও আমরা ষ্েখাদ  পাবর। বম. খাবল্লকান 
খাবেপ িবিটা  াদক ষ্েখান ষ্ া বেে।’ 

খাবল্লকান খাবেপ ড্রয়ার ষ্থদক একটা িবি ষ্ির কদর কদনচি ষ্মাস্তিা 
বমকাহ্’র ষ্োদখর সামদন  ুদি ধ্দর িিি, ‘ষ্েখুন কদনচি ষ্মাস্তিার নাম, নাম্বার 
সিই এখাদন পবরিার ষ্েখা যাদে।’ 

মুখ েুপদস ষ্গি কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্’র। 
আহমে মুসার মুখ গম্ভীর হদয় উদঠবিি। িিি, ‘আপবন ‘ষ্সাহা’ ও 

‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’-এর সাদথ ক বেন ষ্থদক আদিন?’ 
‘কী িিদিন আপবন? ঐ ধ্রদনর ষ্কান েিদক আবম বেবন না।’ িিি 

কদনচি ষ্মাস্তিা। 
আহমে মুসা পদকট ষ্থদক বরভিভার হাদ  বনদয় িিি, ‘ষ্েখুন কদনচি, 

আমরা গল্প-গুেি করদ  িবসবন। এক কথা আবম দু’িার িিি না।’ 
থামি আহমে মুসা। পদকট ষ্থদক এক খণ্ড কাগে ষ্ির করি। ভািঁে করা 

কাগেবট খুিি ষ্স। কাগেবট ষ্মদি ধ্রি ষ্স কদনচদির সামদন। িিি, ‘এই 
কাগেবট আবম ষ্হাবি আকচ গ্রুদপর একেন  ীষচ পযচাদয়র ষ্ন ার পদকট ষ্থদক 
ষ্পদয়বি। কাগেবট সাো কাগদের একট  ীট। কাগদে মাকচ বডদটকটর কযাবমদকি 
বিটািার পর এটা একটা নক ায় পবরণ  হদয়দি। এদ  ষ্েখা যাদে পূিচ 
আনাদ াবিয়ার আদমচবনয়া সিংিগ্ন ব নবট প্রদে  এিিং ষ্িাট-িি সিগুদিা  হদরর 
ষ্িাদক ন আদি। ষ্সই সাদথ ষ্রড ডট। ২বট ষ্থদক ৫বট পযচন্ত ডট রদয়দি বিবভন্ন 
 হদর। আবম োনদ  োই কদনচি, এই ষ্রড ডটগুদিার অথচ কী?’ 
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‘বিশ্বাস করুন স্যার, এ ধ্রদনর কাগে আবম এই প্রথম ষ্েখিাম। আবম 
োবন না এর অথচ কী?’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্। 

আহমে মুসা  ার বরভিভার  ুদি একটা গুবি করি কদনচি ষ্মাস্তিা 
বমকাহ-দক িক্ষয কদর। গুবিটা  ার কাদনর উপদরর অিংদ র বকিুটা বিিঁদি বনদয় 
মাথা ও কাদনর মাঝ বেদয় ষ্িবরদয় ষ্গি। 

ভীষণ আিঁৎদক উদঠ হা  বেদয় কান ষ্েদপ ধ্রি কদনচি ষ্মাস্তিা মাকাহ্। 
ভদয় পাণ্ডুর হদয় ষ্গদি  ার মুখ। 

‘এগুবিটা আবম আপনাদক সািধ্ান কদর ষ্েিার েদন্য কদরবি, বি ীয় 
গুবিটা বকন্তু আপনার মাথা গুিঁদিা কদর ষ্েদি।’ আহমে মুসা িিি। 

ভী  কদনচি  ার বিহিি ষ্োখ  ুদি  াকাি আহমে মুসার বেদক। িিি, 
‘িিবি স্যার। একটা িি বকিরু পবরকল্পনা হদয়দি স্যার, বকন্তু আমাদের এখনও 
োনাদনা হয়বন। িিা হদয়দি, আে োনাদনা হদি।’ থামি কদনচি ষ্মাস্তিা। 

‘ষ্ক োনাদি, ষ্কাথায় োনাদি?’ আহমে মুসার বেোসা। 
‘ইেবেদরর ষ্হাবি আরারা  ষ্হাদটদি আে সন্ধযা সাদি সা টায় 

একেদনর সাদথ ষ্েখা হওয়ার কথা। ষ্সখাদনই কমচসূেী আমাদের োনাদনা হদি 
িিা হদয়দি। এর িাইদর আবম বকিুই োবন না।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্। 

‘ষ্সই একেন ষ্ক?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘ষ্সটা আমাদের িিা হয়বন স্যার। শুধ্ু আমাদের োনাদনা হদয়দি 

ষ্হাদটিবটর ব ন  িায় পযারাডাইে অবডদটাবরয়াদম বগদয় িসদ  হদি। এটুকুই 
বনদেচ  বিি আমার উপর।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা। 

‘আর কারও বক ওখাদন যািার কথা বিি?’ আহমে মুসা িিি। 
‘এিার কী িযিিা হদয়দি োবন না স্যার।  দি এর আদগ সি কথা, সি 

বিবিিং একাবধ্ক ষ্িাকদক বনদয় হয়বন।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা। 
‘আো কদনচি, ষ্রটুদরদন্ট আমাদক আক্রমদণর েদন্য ষ্ক আপনাদক 

িদিবিি?’ আহমে মুসা িিি। 
কদনচি ষ্মাস্তিা একটু বিধ্া করি।  ারপর িিি, ‘মাউন্ট মাবিক 

ষ্রটুদরদন্টর মাবিক ষ্মরারী মািুস।’ 
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‘কী িদিবিদিন ব বন?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘স্যার, আমার ষ্রটুদরদন্টর একটা ষ্টবিদি আপনাদক বনদয় আদিােনা 

হদে। ষ্মের নাঈম একটা  াবিকা বেদয়দিন একেনদক।  ার মদধ্য আপনার 
নাম আদি। আমার ম  হদে আকচ অি নূহা উপ যকায় যাদের ইউবনিমচ পাওয়া 
ষ্গদি,  াদের  াবিকা। ষ্মের নাঈমদক পদর ষ্েখদিন। বকন্তু  ার সাদথর 
ষ্িাকটাদক ষ্যদ  বেদি আপনার বিপে হদি স্যার।  ার মূি কথা এটাই বিি।’ 
িিি কদনচি ষ্মাস্তিা। 

‘ষ্রটুদরন্ট মাবিক এসি কথা োনদিন কী কদর?’ আহমে মুসার 
বেোসা। 

‘আবম এটা োবন না স্যার। ব বন ষ্ া আমাদক আপনার িদটাও 
ষ্েবখদয়দিন কবম্পউটাদরর মাধ্যদম।  া না হদি ষ্ া আবম আপনাদক বেনদ ই 
পার াম না।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা। 

ভ্রূকুবঞ্চ  হদিা আহমে মুসার।  ার মাদন ষ্রটুদরদন্টর প্রদ যক ষ্টবিদির 
উপর ষ্ক্লাে সাবকচট কযাদমরার নের রদয়দি প্রব  ষ্টবিদি রান্সবমটার যার মাধ্যদম 
 ব্দ মবনটর করা হয়। একেন ষ্রটুদরন্ট মাবিক এই িযিিা কদরদিন ষ্কন। বকন্তু 
এ-বনদয় বেন্তা করদ  োইি না আহমে মুসা। কদনচি ষ্মাস্তিাদক উদদ্দশ্য কদর 
িিি, ‘ষ্েদ র প্রব  ভাদিািাসা বক আপনার মদধ্য অিব ট আদি কদনচি ষ্মাস্তিা?’ 

মুখ বনেু করি কদনচি ষ্মাস্তিা। দু’হাদ  মুখ ষ্ঢদক ষ্কিঁদে ষ্িিি ষ্স। 
িিি, ‘ষ্ে দক আবম ভাদিািাবস স্যার। বকন্তু আবম বিপদে পদিবি। 

আমার উপর আমার মা’র বনদেচ  হদিা, আবম ষ্যন ষ্সাহা’র ষ্মহরান মুদসগ মাবসস 
যা িিদিন  াদক মাদয়র বনদেচ  িদি মদন কবর। আবম যা বকিু কদরবি  া এই োয় 
ষ্থদকই কদরবি। আবম ষ্ে দক ভাদিািাবস স্যার।’ 

‘আমার একটা কথা বক আে শুনদিন?’ িিি আহমে মুসা। 
মুখ  ুদি  াকাি কদনচি ষ্মাস্তিা আহমে মুসার বেদক। িিি, ‘অিশ্যই 

স্যার। আপবন বনদেচ  করুন। আপবন ষ্ক আবম োবন না। বকন্তু আপবন ষ্য  াবস্ত 
আমাদক বেদয়দিন,  া আমার প্রাপয বিি।’ 



বিপদে আনাদ াবিয়া  151 

 

‘আে সন্ধযায় আপবন ইেবেদরর ষ্হাবি মাউন্ট আরারা  ষ্হাদটদি যাদিন। 
বক কমচসূবে ষ্েয় ষ্সটা ষ্নদিন। ষ্স কমচসূবেবট োনা ষ্েদ র েদন্য খুি ষ্িব  
প্রদয়ােন। আবমও ষ্সখাদন আপনার আদ -পাদ ই থাকি। আপবন ষ্হাদটি ষ্থদক 
ষ্িবরদয় বিপরী  বেদকর বসনাগদগর পাদ ই থাকি। আপবন ষ্হাদটি ষ্থদক ষ্িবরদয় 
বিপরী  বেদকর বসনাগদগর পাদ  রাস্তার বকনাদর আপনার গাবি োিঁি কবরদয় 
ইবঞ্জন পরীক্ষা করদ  শুরু করদিন। এসময় ষ্পিন বেক ষ্থদক একটা িাি গাবি 
আসদি। আপবন ষ্সই গাবিটাদক িদিা করদিন।’ থামি আহমে মুসা। 

একটু ষ্থদমই আিার িিি, ‘আবম আপনাদক ধ্দর বনদয় এদসবিিাম, এই 
িযপাদর ষ্কউ োনদ  োইদি আপবন এ কথা িিদিন: আপবন আমাদক গুবি করদ  
বগদয়বিদিন, এই েদন্যই আবম আপনাদক ধ্দর এদনবিিাম। পদর প্র াসদনর 
মধ্যি ায় সিবকিুর সুরাহা হদয়দি। আর আপবন ষ্যদহ ু একেন ষ্সনা অবিসার 
 াই আপনাদক ষ্িদি ষ্েয়া হদয়দি।’ 

‘বঠক আদি স্যার, আবম এটাই িিি।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা। 
আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি। িিি, ‘ধ্ন্যিাে কদনচি, হয়দ া সন্ধযার পদর 

ষ্কাথাও আমাদের ষ্েখা হদ  পাদর। আবম েবি।’ 
‘অিশ্যই স্যার। অদনক ধ্ন্যিাে আপনাদক।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা 

বমকাহ্। 
সিাইদক সািাম বেদয় ষ্িবরদয় এি আহমে মুসা। 
‘কদনচি বম. ষ্মাস্তিা আপবন একটু িসুন, আবম ওদক বিোয় বেদয় আসবি। 

আবমই আপনাদক ষ্পৌিঁদি ষ্েি।’ 
িদি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ আহমে মুসার সাদথ ষ্িবরদয় এি। িিি 

আহমে মুসাদক, ‘বম. আিু আহমে, আপবন বক বনবশ্চ , কদনচি ষ্মাস্তিা আপনার 
কথা শুনদি? যবে বিষয়টা িািঁস কদর ষ্েয় ষ্স ও-পক্ষদক?’ 

আহমে মুসা হাসি। িিি, ‘মানুষ বেনদ  আমার ভুি না হদি আবম মদন 
কবর  াদক বিশ্বাস করা যায়। সব যই ষ্স ইহুবে মাদয়র সন্তান। মা  াদক ঐ কাদে 
িাধ্য করদ  পাদর।’ 



বিপদে আনাদ াবিয়া  152 

 

‘ধ্ন্যিাে আিু আহমে। আপনার কথা সব য ষ্হাক।  াহদি স্যার আিার 
ষ্েখা হদি। আস্-সািামু ‘আিাইকুম।’ 

আহমে মুসা ‘ওয়া ‘আিাইকুম আস্-সািাম’ িদি পুবি  ষ্ট ন ষ্থদক 
ষ্িবরদয় এি। 

 
 
 
আহমে মুসা একেন  ুবকচ িযিসায়ীর িদ্মদিদ  ইেবেদরর ষ্সই ষ্হাবি 

আরারা  ষ্হাদটদির এক পাদ র একটা ষ্টবিদি িদস মাদঝ মাদঝ কবির কাদট 
েুমুক বেদে, আর সামদন িিাদনা কাগদে ষ্োখ ষ্রদখ বহসাি-বনকাদ  িযস্ত। ষ্যন 
মদনাদযাগ সহকাদর ষ্স  ার িযিসাদয়র ষ্কান একটা েবটি বহসাি ষ্মিাদে। ষ্োখ 
দু’বট কাগদের উপর িযস্ত ষ্েখা ষ্গদিও ষ্রটুদরদন্টর দুই ষ্গদটর উপর নেরোরী 
বঠক ষ্রদখদি। 

হা ঘবির বেদক  াকাি আহমে মুসা। সন্ধযা সাদি সা টা িােদ  আর 
৫ বমবনট িাবক। এখনও ষ্েখা ষ্নই কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্’র। ষ্স আসার আদগই 
ষ্হাদটদি ঢুদক ষ্গদি  া পাদর না। আহমে মুসা পাদ র এক মসবেদে বমগবরদির 
পদিই এদস ষ্হাদটদি ঢুদকদি।  ুরদস্ক মাগবরদির নামাদযর পদরর সময়দকই সন্ধযা 
িদি। সন্ধযাদ ই কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্’র ষ্হাদটদি আসার কথা। সু রািং ষ্স 
সন্ধযার আদগ ষ্হাদটদি আদসবন এটা বনবশ্চ । 

ষ্স ষ্হাদটদি ষ্ঢাকার আদগই ষ্হাদটদির োরবেকটা ষ্েদখ বনদয়দি, 
ষ্হাদটদি ষ্ঢাকার ও ষ্িরুিার  ৃ ীয় ষ্কান ষ্গট ষ্নই।  ার সামদনর দুই ষ্গট বেদয় 
ঢুদক কাউন্টাদরর ষ্ভ দরর প্রাদন্তর পা  বেদয় একটা বসিঁবি উপদর উদঠ ষ্গদি। 
কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্’ষ্ক বনশ্চয় ব ন  িায় উঠদ  হদি এই বসিঁবি বেদয়ই উঠদ  
হদি। 

সাদি সা টা িােি।  ার আরও কদয়ক বমবনট পদর আহমে মুসা ষ্েখদ  
ষ্পি, কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্ ষ্হাদটদি প্রদি  করি।  ার পরদন কাদিা রাউোদরর 
উপর কাদিা েযাদকট, মাথায় একট ইিংবি  কাদিা হ্াট। 
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আহমে মুসা ষ্েখি, কদনচি ষ্মাস্তিা কাউন্টাদর বকিু িিি,  ারপর ষ্সই 
বসিঁবি বেদয় উদঠ ষ্গি। 

আহমে মুসা ভািি, উপদর কদনচদির ক টা সময় িাগদ  পাদর। বনশ্চয় 
আধ্াঘন্টার ষ্িব  নয়। 

বকন্তু বি  বমবনট পদরই কদনচি উপর ষ্থদক ষ্নদম এি।  ার মুখটা বিষণ্ন। 
আহমে মুসা ই মদধ্যই বহসাদির কাগেপি গুবটদয় বনদয় নাস্তা করবিি। 
কদনচি ষ্মাস্তিা ষ্িবরদয় ষ্গি ষ্হাদটি ষ্থদক। 
আরও বমবনট দুদয়ক পদর আহমে মুসার নাস্তা ষ্ ষ হদিা। 
সি বিি েুবকদয় আহমে মুসাও ষ্িবরদয় এি ষ্হাদটি ষ্থদক। আহমে মুসা 

 ার িাি গাবি বনদয় এদগাবেি। বসনাগদগর কািাকাবি ষ্পৌিঁদি ষ্েখি রাস্তার 
ষ্কনাদর একটা গাবি োিঁি করাদনা রদয়দি। গাবিটার েন্ট টপ  ুদি একেন গাবির 
ইবঞ্জন পরীক্ষা করদি। আহমে মুসা বনবশ্চ  হদিা ষ্রাকবট কদনচি ষ্মাস্তিাই। 

আহমে মুসা একিার হনচ িাবেদয় কদনচি ষ্মাস্তিার গাবির পা  বেদয় 
সামদন এদগাদিা। 

বসনাগদগর এিাকা পার হিার আদগই ষ্েখি কদনচি ষ্মাস্তিার গাবি  ার 
ষ্পিদন েিদ  শুরু কদরদি। 

ইেবের  হর ষ্পবরদয় আরও মাইি েদ ক েিার পর একটা সরাইখানায় 
গাবি োিঁি করাি আহমে মুসা। 

কদনচি ষ্মাস্তিার গাবিও োিঁিাি। 
আহমে মুসা ষ্পিদন  াবকদয় আর ষ্কান গাবি ষ্েখি না। ষ্কউ  াদের 

িদিা কদরবন, বনবশ্চ  হদিা আহমে মুসা। 
আহমে মুসা সরাইখানার বেদক এদগাদিা। 
কদনচি ষ্মাস্তিাও। 
আহমে মুসা সরাইখানার ষ্রটুদরদন্ট না ঢুদক অন্য েরো বেদয় ষ্ভ দর 

ঢুদক ষ্গি বিোম কদক্ষ যািার েদন্য। 
 ুরদস্ক সরাইখানার বিোম কক্ষ দুই ধ্রদনর। এক ধ্রদনর আদি েী। 

এখাদন ষ্য ষ্কউ বিনা পয়সায় ব ন বেন পযচন্ত অিিান করদ  পাদর। 
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আদরক ধ্রদনর আদি যার েদন্য ষ্ডাদন ন ষ্প করদ  হয়। ষ্য রুম ষ্স 
োয়  ার েন্য বনবেচট পবরমাণ একটা ষ্ডাদন ন ষ্প করদিই োবি ষ্িবরদয় আদস। 
ষ্স োবি বেদয় ঘর খুদি ব ন বেন ষ্স কদক্ষ থাকা যায়। 

আহমে মুসা ষ্ডাদন ন ষ্প কদর একটা কদক্ষ প্রদি  করি। ষ্পিন ষ্পিন 
আসা কদনচিদক ষ্ডদক বনি। 

কদনচি ষ্ভ দর প্রদি  কদরই িিি, ‘স্যার, খির ভাদিা নয়।’ 
‘ভদিা নয়,  া আপনার মুখ ষ্েদখই িুঝদ  ষ্পদরবি। িিুন খারাপ খিরটা 

কী?’ আহমে মুসার বেোসা। 
স্যার, ষ্কউ আদসবন। কারও সাদথই ষ্েখা হয়বন। বকিুক্ষণ িসার পর 

একটা ষ্টবিদিান পাই। ষ্টবিদিানবট আমার ষ্েয়াদরর পাদ ই বটপদয় রাখা বিি। 
ষ্টবিদিাদন একেন িদি: ‘আপনার সামদন মদঞ্চর ষ্টবিদি একটা ষ্মদসে আদি 
বনদয় যান।’ আবম বগদয় ষ্মদসেটা ষ্নই।’ 

িদি কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্ এক টুকদরা কাগে  ুদি বেি আহমে মুসার 
হাদ । 

আহমে মুসা ষ্োখ িুিাি কাগদের টুকদরাবটর উপর।  াদ  বিখা: 
‘কমচসূবে িবগ  করা হদয়দি।’ 

ভ্রূ-কুবঞ্চ  হদিা আহমে মুসার। িিি, ‘কদনচি, আমার ওখান ষ্থদক 
মাদন পুবি  ষ্ট ন ষ্থদক আসার পর আপনার কার কার সাদথ ষ্েখা িা কথা 
হদয়দি, আপনার িাবির ষ্িাকরা িািা?’ 

কদনচি একটু ভািি। িিি, ‘আবম িাসা ষ্থদক ষ্ির হইবন। অবিস ষ্থদক 
১২ ঘন্টার িুবটদ  আবি। িাইদরর কারও সাদথ ষ্েখা িা কথা হয়বন। শুধ্ু একিার 
ষ্টবিদিান কদরবিদিন মাউন্ট মাবিক ষ্রটুদরদন্ট’র ওমার।’ 

আনন্দ প্রকা  ষ্পি আহমে মুসার ষ্োদখ মুদখ। িিি দ্রু কদণ্ঠ, ‘কী 
িদিবিদিন ব বন?’ 

‘ব বন িদিবিদিন, আপনার ষ্কান ষ্য বিপে হয়বন, এেদন্য আল্লাহ্’র 
হাোর ষ্ াকর। আবম উবিগ্ন বিিাম, খিরা-খির ও বনদয়বি। ঐ ষ্িাকরা মদন হদে 
বিপজ্জনক। ষ্িদি ষ্েয়ার মদধ্য ষ্কান ষ্কৌ ি থাকদ  পাদর। আবম মদন কবর, 
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আপবন কদয়কবেদনর িুবটদ  যান। আবম  াদক িদিবিিাম, বঠক আদি ষ্েখবি 
আবম।’ কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্ িিি। 

‘উবন আপনাদক এধ্রদনর পরাম চ বেদিন ষ্কন?  ািঁর সাদথ আপনার আর 
ষ্কান সম্পকচ আদি?’ বেোসা আহমে মুসার। 

‘না, ষ্নই। এমবনদ ই উবন সািংঘাব ক অবভভািদকর ভূবমকা পািন 
কদরন। মাদঝ মাদঝ মদন হয় আমাদের িযাপাদর ব বন অদনক খির রাদখন। 
সরকাদরর নানা রকম এদেবন্স আদি, ষ্কান এদেবন্সর সাদথ ব বন আদিন বকনা 
োবন না।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা। 

‘আপবন যবে ষ্ াদনন,  ার ষ্রটুদরদন্টর প্রব বট ষ্টবিদিই  টচ সাবকচট 
কযাদমরার নেরোরী আদি এিিং প্রব  ষ্টবিদির কথা ষ্ ানার েদন্য রান্সবমটার 
িসাদনা আদি,  াহদি বক বিশ্বাস করদিন?’ বেদেস করি আহমে মুসা। 

বিিয় িদুট উঠি কদনচি ষ্মাস্তিার ষ্োদখ মুদখ। িিি, ‘বিশ্বাস করি 
স্যার। কারণ আমার িযাপাদর আপনাদের আদিােনা বকভাদি ষ্স শুনি এিিং 
আপনার িদটা বকভাদি ষ্স আমার ই-দমইদি পাঠাি, এই প্রেগুদিার সমাধ্ান হয় 
আপনার কথা বিশ্বাস করদিই।’ 

‘ষ্রটুদরন্টবটর মাবিক মাদন বম. মাবিক ষ্মরারী মািুস ষ্কাথায় থাদকন?’ 
বেোসা আহমে মুসার। 

‘আবম ষ্সটা োবন না, স্যার।’ মাদঝ মাদঝ উবন ষ্রটুদরদন্টর উপর  িায় 
থাদকন ষ্েদখবি।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা। 

‘এখন  াদক ষ্কাথায় পাওয়া যাদি?’ বেদেস করি আহমে মুসা। 
একটু ভািি কদনচি ষ্মাস্তিা। িিি, ‘রা  ১১টায় ষ্রটুদরন্ট িন্ধ হয়,  ার 

আদগ একিার ব বন ষ্রটুদরদন্ট আদসন। আমার মদন হয় এখন ষ্রটুদরদন্টই 
পাওয়া যাদি  াদক।’ 

‘আপবন আমার সাদথ থাকদিন?’ িিি আহমে মুসা। 
‘ষ্কাথায় বকভাদি?’ বেোসা কদনচি ষ্মাস্তিার। 
‘আবম বম. মাবিক ষ্মরারী মািুসদক বকডন্যাপ করদ  োই। আপবন আমার 

সাদথ থাকদিন।’ আহমে মুসা িিি। 
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আহমে মুসা কদনচি ষ্মাস্তিাদক সাদথ রাখদ  োয়, কারণ  ার বম ন ষ্িি 
হওয়ার ষ্কান অিকা ই ষ্স রাখদ  োয় না। কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্-দক আহমে 
মুসা বিশ্বাস কদর, বকন্তু  িু সামান্য ঝুিঁবকও ষ্স বনদ  োয় না। এেদন্যই ষ্স কদনচি 
ষ্মাস্তিাদক সাদথ রাখদ  োয় যাদ  ষ্রটুদরদন্টর ক চা বম. মাবিক বিষয়বট োনার 
ষ্কান সুদযাগই ষ্যন না পায়। 

আহমে মুসার কথা ষ্ ষ হদ ই কদনচি ষ্মাস্তিা িিি, ‘আপবন সাদথ 
রাখদি আবম ষ্গৌরি ষ্িাধ্ করি স্যার।’ 

আহমে মুসা  ার বেদক ষ্োখ  ুদি  াকাি। িিি, ‘ধ্ন্যিাে।’ 
দু’েদনই সরাইখানা ষ্থদক ষ্িবরদয় এি। 
কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্  ার গাবিদ  উঠদ  যাবেি। 
আহমে মুসা  াদক িিি, ‘ও গাবিদ  নয়। আমার গাবিদ  আসুন। ও 

গাবি ওখাদনই থাকদি।’ 
িদি আহমে মুসা  ার গাবির ড্রাইবভিং সীদট উদঠ িসি। পাদ  উদঠ িসি 

কদনচি ষ্মাস্তিা। 
ঝদির ষ্িদগ এবগদয় েিি গাবি। রা  ে টায় মাউন্ট মাবিক 

ষ্রটুদরদন্টর সামদন এদস ষ্পৌিঁিি গাবি। 
আহমে মুসা গাবি োিঁি কবরদয় গাবি ষ্থদক নামার আদগ কদনচি ষ্মাস্তিার 

বেদক ষ্েদয় িিি, ‘কদনচি, আপনাদক বিষণ্ন ষ্েখাদে ষ্টবিদিানবট পাওয়ার পর 
ষ্থদকই। ষ্টবিদিান কার বিি?’ 

কদনচি ষ্মাস্তিা আহমে মুসার বেদক  াকাি। িিি, ‘স্যার, আমার 
মাদয়র ষ্টবিদিান।’ 

‘ও, আো।’ িদি আর একিার ভাদিা কদর  াকাি কদনচি ষ্মাস্তিার 
বেদক। 

আহমে মুসা গাবি ষ্থদক নামি। নামি কদনচি ষ্মাস্তিাও। 
আহমে মুসা েযাদকদটর পদকদট দু’হা  ঢুবকদয় এদগাদিা ষ্রটুদরদন্টর 

বেদক। ষ্রটুদরদন্টর ষ্গদট বিি একেন বনরাপত্তা প্রহরী। 
‘মাবিক সাদহি বক ষ্রটুদরদন্ট আদিন?’ বেোসা আহমে মুসার। 
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‘আদিন স্যার।’ উত্তর বেি বনরাপত্তার েদন্য েরোয় োিঁিাদনা ষ্িাকবট। 
আহমে মুসা ষ্পিন বিদর  াবকদয় কদনচি ষ্মাস্তিাদক িিি, ‘আপবন 

েরোয় োিঁিান।’ 
িদিই আহমে মুসা ষ্রটুদরদন্ট ঢুদক ষ্গি। ষ্রটুদরদন্ট খদদ্দর ষ্ মন 

ষ্নই। আবমচ কযাদম্পর খদদ্দর এ সময় থাদক না। 
কযা  কাউন্টাদর কবম্পউটাদরর সামদন িদস আদিন বম. মাবিক ষ্মরারী 

মািুস।  ার গাদয় আদগর ম ই িাি েযাদকট এিিং িাি ষ্িে ধ্রদনর টুবপ। 
টুবপটা একটু বিদ ষ ধ্রদনর। টুবপর ষ্িেটা ইিাবটক। এই ইিাবটক মাথাদক 
কামদি ধ্দর রাদখ। আর পরদন  ার ধ্িধ্দি সাো রাউোর। 

আহমে মুসা কাউন্টাদরর মাঝ পদথ ষ্যদ ই মাবিক ষ্মরারী মািুস  াদক 
ষ্েখদ  ষ্পদয়দি। সিংদগ সিংদগই ষ্স উদঠ োিঁবিদয়দি।  ার হাদ  বরভিভার। উদঠ 
োিঁবিদয়ই ষ্স গুবি কদরদি আহমে মুসাদক। 

আহমে মুসা প্রস্তু  হদয়ই প্রদি  কদরবিি। মাবিক ষ্মরারী মািুস 
বরভিভার বনদয় উদঠ োিঁিািার সাদথ-সাদথই আহমে মুসার হা  ষ্িবরদয় এদসবিি 
পদকট ষ্থদক বরভিভার সদম । 

মাবিক ষ্মরারী মািুদসর হা  টাদগচদট উদঠ আসার আদগই উদঠ বগদয়বিি 
আহমে মুসার হা । বকন্তু আহমে মুসা মারদ  োয়বন মাবিক ষ্মরারী মািুসদক। 
 াই আহমে মুসা মুহূ চকাি অদপক্ষা কদরবিি মাবিক ষ্মরারী মািুদসর হা  
উপদর উদঠ আসার েদন্য। 

মাবিক ষ্মরারী মািুদসর হা  টাদগচদট উদঠ এদস বির হিার সিংদগ সিংদগই 
আহমে মুসা বরগার বটদপবিি। 

আহমে মুসার বরভিভাদরর গুবি যখন মাবিক ষ্মরারী মািুদসর হাদ  
আঘা  করি।  খন  ার  েচবনও ষ্েদপ িদসবিি বরভিভাদরর বরগাদর। হা টা 
 ার ষ্কিঁদপ বগদয়বিি।  ার বরভিভার ষ্থদক গুবি বঠকই ষ্িরুি, বকন্তু  া িক্ষযভ্রট 
হদয় বগদয় আঘা  করি ষ্রটুদরদন্টর ষ্গদট োিঁিাদনা একেন বনরাপত্তা কমচীদক। 
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অদ্ভু  নাদভচর অবধ্কারী মাবিক ষ্মরারী মািুস বরভিভার ষ্িদি ষ্েয়বন 
হা  আহ  হদিও।  ার িাম হা  দ্রু  এদস আহ  ডান হা  ষ্থদক বরভিভার 
বনদয় বি ীয় গুবি করদ  যাবেি আহমে মুসাদক। 

আহমে মুসা মাবিক ষ্মরারী মািুদসর িাম হাদ র েদন্য অদপক্ষা 
করবিি। কারণ মাবিক ষ্মরারী মািুসদের েীিন্ত ধ্রদ  হদি  াদের দুই হা  
অদকদো কদর  াদের পটাবসয়াম সায়ানাইড খাওয়ার পথ িন্ধ করদ  হদি, এটা 
আহমে মুসা ষ্ঠদক ষ্ঠদক িুদঝদি। 

আহমে মুসার বি ীয় গুবিটা মাবিক ষ্মরারী মািুদসর হাদ র আঙুিগুদিা 
গুিঁদিা কদর বেদয় হাদ  ঢুদক ষ্গি। 

এিার বরভিভার পদি ষ্গি  ার হা  থদক। 
এই সময়ই একটা গুবি এদস িাগি আহমে মুসার হাদ । গুবিটা আহমে 

মুসার কনুইদয়র বনে ষ্থদক োমিা বেদর কবব্জর বকিু অিং  বিিঁদি বনদয় ষ্গি। 
 িুও আহমে মুসার হা  ষ্থদক বরভিভাদর পিি না।  দি হা টা ষ্নদম 

ষ্গি বনদে। 
আহমে মুসার মদনাদযাগ  খন এবেদক নয়,  ার মদনাদযাদগর িক্ষয 

বনিি ষ্পিন ষ্থদক আসা গুবির  দব্দর উৎদসর প্রব । বিদুয  ষ্িদগ আহমে মুসার 
িাম হা  বরভিভার সদম  পদকট ষ্থদক উদঠ এদস ডান কািঁদধ্র উপর বেদয়  দব্দর 
উৎস িদক্ষয আঘা  করি। 

ষ্পিন ষ্থদক আসা গুবির  দব্দর ষ্র  িা াদস ষ্মিািার আদগই আহমে 
মুসার গুবি বনবক্ষ  হদিা। 

গুবি কদরই বিদর  াকাি আহমে মুসা। ষ্েখি, মাবটদ  পদি িুক ষ্েদপ 
ধ্দর কা রাদে কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্। 

বিবি  আহমে মুসা কদনচদির বেদক যািার েদন্য পা িািািার আদগই 
ষ্গিদন বিদর কাউন্টাদরর বেদক  াকাি। ষ্েখি, মাবিক ষ্মরারী মািুস আহ । 
ঝুিন্ত দুই হা  বনদয় ষ্েৌদি উপদর উদঠ যাদে। 

‘উপর বেদয় পািািার ষ্কান পথ  াদের আদি?’ প্রেটা মাথায় আসদ ই 
আহমে মুসা  ার পািাদনা িন্ধ করার েদন্য  ার দুই পাদয় দু’বট গুবি করি। 
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মাবিক ষ্মরারী বসিঁবি ষ্থদক গবিদয় বনদে পদি ষ্গি। 
আহমে মুসা োবরবেদক োইি। ষ্েখি, কাউন্টাদরর কযাব য়ার, 

ষ্রটুদরদন্টর িয়-দিয়ারা এিিং কদয়কেন খদদ্দর পাথদরর ম  িদস আদি। ভী  
সেস্ত  াদের ষ্েহারা। 

‘ষ্য ষ্যখাদন আদিন আপনারা ষ্সখাদনই িদস থাকদিন, ষ্কউ অন্যথা 
করদি  ার অিিা মাবিক ষ্মরারীর ম  হদি।’ 

িদি আহমে মুসা িুদট বগদয় মাবিক ষ্মরারী মািুদসর কবম্পউটার ষ্থদক 
হাডচ বডস্কটা ষ্ির কদর বনদয় পদকদট পুদর মাবিক ষ্মরারী মািুসদক পািঁেদকািা 
কদর বনদয় ষ্রটুদরদন্টর ষ্গদট এদস  াদক ষ্রদখ বগদয় িসি কদনচি ষ্মাস্তিা 
বমকাহ্’র কাদি। কদনচি ষ্মাস্তিা কা রাদে  খনও।  দি েীিনী  বক্ত প্রায় ষ্ ষ 
হদয় এদসদি। 

আহমে মুসা  ার পাদ  িদস  ার মাথা  ুদি বনদয় িিি, ‘আপবন এটা 
করদিন ষ্কন? আবম সব যই আপনাদক বিশ্বাস কদরবিিাম।’ 

‘ওদের সহদযাবগ ার েন্য আমার মাদয়র বনদেচ  আবম পািন কদরবি 
স্যার। োবন না, মা িি না ষ্ে  িি। হয়দ া ষ্ে ই িি, বকন্তু মা আমাদক েন্ম 
বেদয়দিন, পািন কদরদিন।  ািঁর বনদেচ  আবম ষ্িিদ  পাবরবন স্যার।’ 

িদি একটা ষ্ঢাক বগদিই আিার ক্ষীণ স্বদর িিি, ‘স্যার, আবম ষ্ে দকও 
ভাদিািাবস। ষ্সকারদণই আবম আপনাদক মারদ  োইবন। হাদ  গুবি কদরবিিাম। 
আবম ষ্েদয়বিিাম বম. মাবিক পািাদ  পারুক।’ 

এরই মদধ্য পুবিদ র গাবি এদস ষ্গি। সামদনর গাবি ষ্থদক বডবপ 
খাবল্লকান খাবেপ নামি। 

খাবল্লকান আহমে মুসার বেদক িুদট আসদ  আসদ  িিি, ‘আপবন বঠক 
আদিন স্যার?’ 

‘ভাদিা, বম. খাবল্লকান, আপবন এখুবন কদনচিদক হাসপা াদি ষ্নিার 
িযিিা করুন। আর বম. মাবিক ষ্মরারী মািুসদক পুবি  অবিদস বনদয় েিুন, আর 
ষ্সখাদন একেন ডাক্তারদক ডাকুন।’ িিি আহমে মুসা। 
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‘স্যার, আবম মরদ  োই। বিশ্বাসঘা ক ষ্ে দরাহী হদয় িািঁেদ  োই না। 
আমাদক েয়া কদর হাসপা াদি ষ্নদিন না।’ ক্ষীণ স্বদর আকুব মাখা কদণ্ঠ িিি 
কদনচি ষ্মাস্তিা। 

‘আপনার বিোর আপবন করদিন না কদনচি। আপনার অসহায় অিিার 
কথা আবম োবন। ঐ রকম মা হদি ষ্য ষ্কান কাদরা বিপে আদি।’ আহমে মুসা 
িিি। 

দু’েন পুবি  এদস ধ্রাধ্বর কদর কদনচি ষ্মাস্তিাদক গাবিদ   ুিি। 
মাবিক ষ্মরারী মািুসদক আহমে মুসা বনদের গাবিদ  বনি। 
দু’বট গাবি হাসপা াদির বেদক আর অিব ট গাবি েিি পুবি  অবিদসর 

বেদক। বকি ুপুবি  থাকি ষ্রটুদরদন্টর পাহারায়। 
পুবি  অবিদস ষ্পৌিঁদি আহমে মুসা ডাক্তারদক িিি, ‘বম. মাবিক 

আপনার ষ্হিােদ  থাকদিন এক ঘন্টা। এ সময় আবম আপনার ওখাদন উপবি  
থাকদিা।’ 

‘ ার েরকার ষ্নই স্যার, দু’েন পুবি  ষ্েি,  ারা পাহারা ষ্েদি।’ িিি 
খাবল্লকান খাবেপ। 

‘না বম. অবিসার। বম. মাবিদকর ম  সম্মানী িযবক্তর বেবকৎসায় আবম 
হাবের থাকদ  োই।’ আহমে মুসা িিি। 

হাসি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। িিি, ‘আপনার কথাই বঠক স্যার। 
পুবিদ র বসপাইরা  ািঁর সম্মাদনর েদন্য যদথট নয়। আবম থাকবি আপনার সাদথ।’ 

বঠক এক ঘন্টা পদরই ডাক্তার  ার কাে ষ্ দষ ষ্িবরদয় ষ্গি। 
মাবিক ষ্মরারী মািুসদক বভন্ন একটা ষ্িদড সবরদয় বেদয় অপাদর ন 

ষ্টবিিবট নাসচরা সবরদয় বনদয় ষ্গি। 
আহমে মুসা মুদখামুবখ হদিা মাবিক ষ্মরারী মািুদসর। বডবপ খাবল্লকান 

খাবেপ পাদ  এদস িসি। 
‘বম. মাবিক, পুবি  বকন্তু আপনাদক ষ্গ্রি ার কদরবন। সু রািং আপবন 

বমবসিং একেন মানুষ। এটা করা হদয়দি দুবনয়া ষ্থদক আপনাদক বমবসিং করার 
েদন্য, যবে স য কথা না িদিন  দিই।’ আহমে মুসা িিি। 
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মাবিক ষ্মরারী মািুস ঠাণ্ডা েৃবটদ  আহমে মুসার বেদক  াবকদয় থাকি। 
ষ্কান কথা িিি না। 

আহমে মুসা পদকট ষ্থদক একটা কাগে ষ্ির কদর মাবিদকর সামদন  ুদি 
ধ্দর িিি, ‘পূিচ আনাদ াবিয়ার িাবভন্ন  হদর এই িাি ডটগুদিার অথচ কী, বম. 
মাবিক?’ 

মাবিক ষ্মরারী মািুস কাগেটা ষ্েদখ একটু ষ্যন েমদক উদঠবিি। বকন্তু 
মুহূদ চ বনদেদক সামদি বনি। বকিুই িিি না। 

জ্বদি উঠি আহমে মুসার ষ্োখ। বকন্তু পরক্ষদণই ঠাণ্ডা হদয় ষ্গি  ার 
ষ্েহারা। 

আহমে মুসা  াকাি খাবল্লকান খাবেদপর বেদক। িিি, ‘বেে আপবন 
একটা কবম্পউটার আনদ  িিুন এখাদন। ষ্েবখ বম. মাবিক কথা না িিদিও  ার 
কবম্পটার কথা িদি বকনা।’ 

বডবপ খাবল্লকান খাবেপ ইন্টারকদম বনদেচ  বেি কবম্পউটার ষ্সক ন ষ্থদক 
ষ্সক দনর বরসােচ ইবঞ্জবনয়ারদক একটা কবম্পউটার বনদয় এখাদন আসদ । 

পািঁে বমবনদটর মদধ্যই একেন  রুণ কবম্পউটার এদন ষ্সট করি। 
খাবল্লকান খাবেপ  রুণদক ষ্েবখদয় িিি, ‘সিটওয়যার ইবঞ্জবনয়ার এই 

ষ্িদিবট আমাদের কবম্পউটার উইিং ষ্েখাশুনা কদর। ষ্স আপনাদক সাহাযয করদ  
পারদি।’ 

‘ধ্ন্যিাে’ িদি আহমে মুসা পদকট ষ্থদক কবম্পউটাদরর একটা হাডচ বডস্ক 
ষ্ির কদর ষ্িদিবটর হাদ  বেদয় িিি, ‘এই হাডচ বডস্কবট ষ্সট কদর িাইিগুদিা 
ওদপন কদরা।’ 

‘বসওর স্যার!’ িদি  রুণবট কাদে ষ্িদগ ষ্গি। 
আহমে মুসা, খবল্লকান খাবেপ, এমনবক মাবিক ষ্মরারী মািুসও  াবকদয় 

আদি কবম্পউটার বিদনর বেদক। বকিুক্ষণ কাে করার পর ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট 
আহমে মুসার বেদক  াবকদয় িিি, ‘স্যার, মাি ব নটা উইনদডা এিিং ব নটা 
িাইি ষ্েখা যাদে। একবট িাইি ষ্রটুদরদন্টর বহসাি-বনকা  এিিং দেনবন্দন 
েমা-খরে। বি ীয় িাইি একবট আঙুর িাগাদনর বিবনদয়াগ, উৎপােন ও বিক্রয় 
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বিষয়ক। আর  ৃ ীয় িাইিটা বিবভন্ন িযািংদকর একটা পাদসচানাি একাউদন্টর 
বিিরণী। এিািা আর বকিু ষ্নই, সিটাই িািঁকা।’ 

‘‘সিটাই িািঁকা’ না ‘অন্ধকার’?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘স্যবর স্যার, অন্ধকার িিাই এযাদপ্রাবপ্রদয়ট। কারণ অিব টািংদ র ষ্কান 

েৃশ্যপট আমাদের সামদন ষ্নই।’ 
‘আো িি , এমন বক হদ  পাদর ষ্য, এই হাডচ বডদস্ক আরও উইদন্ডা 

আদি, িাইি আদি, বকন্তু  ুবম ষ্েখদ  পাে না?’ িিি আহমে মুসা। 
‘এমনটা স্বাভাবিক নয় স্যার। ষ্গাপন িাইি থাকদিও  ার ষ্কান না 

ষ্কান একটা নাম পাওয়া যাদি। ষ্স িাইি ষ্খািা যাদি না, বকন্তু ষ্স িাইদির নাম 
িা ষ্কান সিংদক  হাডচ বডদস্ক পাওয়া যাদি অিশ্যই।’ ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট িিি। 

‘আো হাডচ বডদস্কর ষ্কান অিং  বডোিি করা যায় বকনা সামবয়ক ভাদি?’ 
বেোসা আহমে মুসার। 

‘ষ্সটা করা ষ্যদ  পাদর। বকন্তু ষ্সদক্ষদি  ার েদন্য একটা ষ্প্রাগ্রাম িা 
িাইি থাকদি। ষ্স রকম বকিু ষ্েখা যাদে না।’ িিি ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট। 

আহমে মুসা ষ্কান কথা িিি না। ভািনার একটা িাপ িুদট উঠি  ার 
ষ্োদখ-মুদখ। 

ষ্েয়াদর ষ্সাো হদয় িসি আহমে মুসা। 
িিি, ‘ইবঞ্জবনয়ার,  ুবম কবম্পউটার ষ্থদক বডস্ক খুদি নাও।’ 
ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটা কবম্পউটার ষ্থদক বডস্ক খুদি বনি। 
‘ইবঞ্জবনয়ার,  ুবম ষ্েখ বডদস্কর ষ্কান অিংদ  ষ্কাথাও টাে িাটন আদি 

বকনা যা অন/অি- এর কাদে িযিহার হদ  পাদর।’ িিি আহমে মুসা  রুণ 
ইবঞ্জবনয়ারদক িক্ষয কদর। 

অদনকটা সময় ধ্দর পরীক্ষা করি বডস্কবটদক  রুণ ইবঞ্জবনয়ার। এক সময় 
 ার ষ্োখ দু’বট উজ্জ্বি হদয় উঠি আনদন্দ। িিি ষ্স আনদন্দর সাদথ, 
‘কযাদমাদলেড একটা টাে িাটন পাওয়া ষ্গদি। মদন হয় এটাই ষ্সই িাটন যা 
আপবন খুিঁেদিন।’ 
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‘ধ্ন্যিাে ইবঞ্জবনয়ার। িাটনবটর রিং কী ইবঞ্জবনয়ার?’ বেোসা আহমে 
মুসার। 

‘ধ্ুসর।’ িিি ইবঞ্জবনয়ার। 
‘ধ্ুসর মাদন ডাবট, ক্লাউবড। এটা ষ্নব িােক  ব্দ। অথচাৎ ষ্কান বকিু িন্ধ 

িা অি থাকার ইিংবগ িাহী। এখন িাটনটাদক টাে িা ষ্প্রস কদর ষ্েখদ া িাটনটা 
স্বে হদয় উদঠ বকনা।’ আহমে মুসা িিি। 

ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট িাটনবট টাে কদরই আনদন্দ উচ্ছ্ববস  হদয় উঠি। 
িিি, ‘স্যার, িাটনবট স্বে-রান্সপাদরন্ট হদয় উদঠদি।’ 

‘আিহামদুবিল্লাহ্। এখন ইবঞ্জবনয়ার  ুবম বডস্কবট আিার কবম্পউটাদর 
ষ্সট কদরা।’ আহমে মুসা িিি। 

ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট হাডচ বডস্কবট কবম্পউটাদর ষ্সট কদরই ষ্সাৎসাদহ িদি 
উঠি, ‘স্যার, ন ুন উইদন্ডা ওদপন হদয়দি। উইদন্ডাবটর নাম স্যার ‘আ ার’ 
(Asher)।’ 

‘আ ার (Asher)? ওটা বহব্রু  ব্দ, অথচ ‘ভাগযিান’ িা ‘আ ীিচােপ্রা ’।’ 
আহমে মুসা িিি। 

বকন্তু উইদন্ডা ওদপন করদ  বগদয় ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট মন খারাপ কদর 
িিি, ‘উইদন্ডা ওদপদনর েদন্য কবম্পউটার ‘পাসওয়াডচ’ োদে।’ 

আহমে মুসা  াকাি মাবিক ষ্মরারী মািুদসর বেদক। িিি, ‘ষ্ ামার 
ষ্গাপন উইদন্ডা আমরা আবিিার কদরবি। এখন এর ‘পাসওয়াডচটা’ িি।’ 

মাবিক ষ্মরারী আদগর ম ই বনরি রইি। কবম্পউটাদরর বেক ষ্থদক 
ষ্োখটা ষ্স বনদের বেদক বিবরদয় বনি। 

আিারও আহমে মুসার ষ্োখটা জ্বদি উঠি। িিি, ‘ষ্ ামাদক কথা 
িিাদ  োবন বম. মাবিক। বকন্তু  ুবম আহ । একেন আহদ র উপর আঘা  করার 
ম  বনেচয় আমরা নই। বকন্তু আহদ র আেরণ যবে আগ্রাসী, ষ্িয়ােি িা 
বিদরাহাত্মক হদয় ওদঠ,  াহদি বকন্তু ষ্স আর আহদ র মযচাো পাদি না।’ 

িদিই আহমে মুসা  াকাি খাবল্লকান খাবেদপর বেদক। িিি, ‘ভািুন ষ্ া 
পাসওয়াডচটা ওরা কী রাখদ  পাদর।’ 
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‘িি কবঠন বিষয় বম. আিু আহমে। ষ্েখবি মানুষ বহসাদিও ওরা ভীষণ 
েবটি। আমরা ওদক মুসিমান িদিই োন াম।  ার ষ্রটুদরন্ট, িগান সিচিই 
আরিী ও কুরাবনক ষ্কাদট দনর িিািবি। এখন ষ্েখবি ষ্িটা পািঁি ইহুবে।’ িিি 
বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 

‘আপনারা ষ্খয়াি কদরনবন অবিসার। ওর নাদমর ‘মাবিক’  ব্দটাই শুধ্ু 
আরিী। পরি চী ‘ষ্মরারী’ ও ‘মািুস’ দুই  ব্দই বহব্রু। যাক এবিষয়, এখন 
আমাদের েরকার আ ার ইউদন্ডার ‘পাসওয়াডচ’।’ 

িদি আহমে মুসা ষ্েয়াদর গা এবিদয় বেি। ষ্োখ িন্ধ কদর বকিুক্ষণ 
ভািি। কদয়ক মুহু চ পর ষ্োখ খুদি মাবিক ষ্মরারীর বেদক ষ্েদয় িিি, ‘আপবন 
উইদন্ডা িা িাইদির নাম ষ্রদখদিন ভাগযিান িা আ ীিচােপ্রা ।  াহদি 
পাসওয়াডচটা হয় বনশ্চয় এর সাদথ বরদিদটড এিিং ষ্সটা নাম িােক হওয়ার 
সম্ভািনাই ষ্িব । আো, ষ্স নাম িােক  ব্দ আপনাদের েদির নাম নয় ষ্ া!’ 

িদি  াকাি আহমে মুসা ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটার বেদক। িিি, ‘ ুবম 
পাসওয়াদডচর োয়গায় টাইপ কর ‘SOHA-HAG’। এটা ওদের দুই সিংগঠদনর 
ষ্যৌথ নাম। বক্লক কদর ষ্েখ কী ষ্রোল্ট আদস।’ 

ষ্িদিবট বক্লক্ কদর হ া  ষ্োদখ  াকাি আহমে মুসার বেদক। িিি, 
‘স্যার, কবম্পউটার বরদেক্ট করদি।’ 

‘কী আর করা যাদি। ও. ষ্ক.।’ 
িদি আহমে মুসা  াকাি মাবিদকর বেদক। িিি, ‘ষ্ ামাদের কাদি 

আ ীিচােপ্রা  কী, আদমচবনয়া না ইদয়দরদভন? আপনারা িদি থাদকন, িন্যার পাবন 
ষ্নদম ষ্গদি হযর  নূহ আ. ‘বকবস্ত’ ষ্থদক প্রথদম আদমচবনয়ার রােধ্ানী 
ইদয়দরদভনদক ষ্েখদ  পান।  াই ইদয়দরদভন আপনাদের কাদি বিদ ষ 
আ ীিচােপুট িদিই বিদ ষ আনন্দ ও বিেদয়র প্র ীক।’ 

মাবিক ষ্মরারী ষ্মিুদসর ষ্োদখ-মুদখ ষ্কান প্রব বক্রয়া ষ্নই,  াই দুই 
ষ্োখও ষ্স িন্ধ ষ্রদখদি। 

আহমে মুসার মুদখ হাবস িুদট উঠি। করুণার হাবস। িিি ইবঞ্জবনয়ার 
ষ্িদিটাদক, ‘ ুবম ইদয়দরদভন টাইপ কর। ষ্েখ কবম্পউটার কী িদি।’ 
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ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট ‘ইদয়দরদভন’ টাইপ কদর উবিগ্ন হদয় উঠি। 
কবম্পউটার প্র যাখযান কদরদি। 

আহমে মুসা ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটার মুখ ষ্েদখই িুঝি,  াদের এ ষ্েটাও 
িযথচ হদয়দি। িিি, ‘অবভে া ষ্ ামার কম ইবঞ্জবনয়ার।  াই উবিগ্ন হদো। 
উদিদগর বকিু ষ্নই। রক্ত-মািংদসর েীিন্ত কবম্পউটার ষ্ া আমাদের হাদ ই 
রদয়দি। এ কবম্পউটার ষ্থদক কথা ষ্ির করদ  ‘পাসওয়াডচ’ িাগদি না, িাগদি 
 য় ানদের বঠক করার যে।’ 

কথা ষ্ ষ কদরই আিার বিরি মাবিক ষ্মরারীর বেদক। িিি, ‘পূিচ 
আনাদ াবিয়ায় আপনাদের কাদি সিদেদয় আ ীিচাে প্রা  কী? োিদনর পর নূহ 
আ.- এর বকবস্ত ষ্নাঙর কদরবিি মাউন্ট আরারাদ । এই মাউন্ট আরারাদ ই হযর  
নূহ আ. পা ষ্রদখবিদিন বকবন্ত ষ্থদক নামার পর। আদমচবনয়া, ইদয়দরদভন নয়, 
মাউন্ট আরারা ই  াহদি আপনাদের কাদি সিদেদয় ষ্িব  আ ীিচােপ্রা , পবিি 
িান। ও এই কারদণ আপনারা আপনাদের গাদয় মাউন্ট আরারাদ র উবিও পদরন! 
কথাটা আমার আদগ মদন হয়বন ষ্কন!’ 

আহমে মুসা একটু ষ্থদম আিার িদি উঠি ‘ইবঞ্জবনয়ার, এিার 
‘আরারা ’ষ্ক পাসওয়াডচ িানাও।’ 

‘স্যার, এটাই বকন্তু িাট অপ ন। এিার িযথচ হদি ষ্গাপন উইদন্ডা ষ্েখা 
আর হদি না।’ িিি ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট উবিগ্ন কদণ্ঠ। 

‘বেন্তা ষ্নই,  ুরুদপর  াস এিার হয়দ া ষ্পদয় ষ্গবি। ভয় করি ষ্কন, 
িদিবি ষ্ া েীিন্ত কবম্পউটার আমাদের হাদ  আদি।’ আহমে মুসা িিি। 

ওবেদক শুদয় পদিদি মাবিক ষ্মরারী মািুস। প্রথম িাদরর ম   াদক 
উবিগ্ন মদন হদে।  ার ষ্োদখ-মুদখ অবির া। 

ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট ‘আরারা ’ টাইপ করার পর বক্লক কদরই আনদন্দ 
বেৎকার কদর উঠি, ‘আল্লাহু আকিার!’ 

খাবল্লকান খাবেপও আনদন্দ ষ্েয়ার ষ্িদি উদঠ োিঁিাি। িিি বেৎকার 
কদর, ‘স্যার, আমার সাদধ্যর মদধ্য থাকদি বমরাকি ষ্মধ্ার েদন্য আপনাদক আবম 
ষ্নাদিি পুরস্কার বে াম।’ 
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‘ষ্নাদিি নয় আবম ষ্িদহ   পুরস্কার োই বম. খাবেপ। যাক ইবঞ্জবনয়ার। 
 ুবম ষ্ ান, এিার ষ্গাপন উইদন্ডার সিগুদিা িাইি ওদপন কদরা।’ 

িদি আহমে মুসা ষ্েয়ার ষ্টদন বনদয় ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবটর পাদ  িসি। 
প্রথম িাইিটার নাম ষ্েদখ েমদক উঠি আহমে মুসা। িাইিবটর নাম: 

‘ষ্সাডচ অি গড: িাইনাি সবিউ ন।’ িাইিটার নাদমর মদধ্যই বহিংস্র ার উৎকট 
গন্ধ পাওয়া যাদে। এই বহিংস্র ার টাদগচট ষ্ক বকিংিা কী? 

আহমে মুসার এই ভািনার মদধ্যই িাইিবটর প্রথম পা া খুদি ষ্গি। 
প্রথম পা ায় একটা ব দরানাম, ‘OS: Sword.’ 
ব দরানাদমর বনদে পূণচ পৃষ্ঠা ষ্প্রা-িমচায় দ রী বডবেটাি ষ্টটদমদন্টর ম  

বকিু। 
‘এখাদনই রাখ, পা াটা ষ্েদখ ষ্নই, কী আদি এদ ।’ 
িদি আহমে মুসা মদনাদযাগ বেি ষ্প্রা-িমচার বেদক। 
ভাবটচকযাি বেক ষ্থদক মাি ব নবট কিাম। প্রথম কিাম ‘নাম’, বি ীয় 

কিাম ‘ষ্সাডচস’ এিিং  ৃ ীয় কিাম ‘টাদগচট’। নাদমর ঘদর ষ্হারাইদেন্টাবি আিঁকা 
২৪বট িাইদন এক ষ্থদক ২৪বট নাম্বার বসবরয়াবি িসাদনা। ‘ষ্সাডচস’- এর ঘদর 
নাদমর ঘদর িসাদনা প্রব  নাম্বাদরর বিপরীদ  বিখা দুই অথিা ব নবট কদর ইিংদরেী 
িণচ কযাবপটাি ষ্িটাদর। আর ‘নাম’ ও ‘ষ্সাডচস’ িরাির ‘টাদগচট’- এর ঘদর 
বডবেটাি অিং  িসাদনা হদয়দি ভগ্নািংদ র আকাদর। ষ্যমন প্রথম নাম নাম্বার ‘১’ 
এরপর ‘ষ্সাডচস’- এর ঘদর বিখা ‘২’।  ারপদরই টাদগচট এর ঘদর বিখা ১০০০- 
এর উপদর পিঁবে  অথচাৎ পিঁবে  িাই এক হাোর। টাদগচদটর ২৪বট ঘদর ষ্কাথাও ১০ 
িাই ৫০০, ষ্কাথাও ১০০ িাই ৫০০০, ই যাবে বিখা। 

আহমে মুসা বনবশ্চ  ষ্য, এটা একটা পবরকল্পনা, ধ্ািঁধ্ািঁর আিাদি রাখা 
হদয়দি। 

‘পরি চী ষ্পদে যাও ইবঞ্জবনয়ার।’ িিি আহমে মুসা। 
বি ীয় পা া ওদপন করি ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট। 
বি ীয় পা াবটর উপর ষ্োখ পিদ ই আহমে মুসার ষ্োখ দু’বট উজ্জি 

হদয় উঠি। ষ্েখি, এটা ষ্সই রহস্যপণূচ িক ষ্যটা  ার কাদি আদি। পূণচ পৃষ্ঠার 
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বনবেচট বকিু োয়গায় কাদিা িৃত্ত। কাদিা িৃদত্তর মদধ্য নাম্বার। আর ষ্কান িৃদত্তর 
এক পাদ  একবট ষ্রড ডট, ষ্কাথায় দু’পাদ  দুইবট ষ্রড ডট। এভাদি ষ্কাথাও ব ন 
পাদ  ব নবট, ষ্কাথাও োর পাদ  োরবট ষ্রড ডট। 

‘ইবঞ্জবনয়ার,  ুবম ষ্িাট কাদিা িৃত্তগুদিার নাম্বার বসবরয়াবি গুদণ ষ্েখ, 
িৃদত্তর সিংখযা এিিং  ার নাম্বাদরর সিংখযা এক সমান বকনা।’ 

ে  ষ্সদকদন্ডর মদধ্যই ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটা আহমে মুসাদক িিি, ‘স্যার, 
কাদিা িৃত্ত এিিং নাম্বাদরর সিংখযা সমান।’ 

‘ ার মাদন কাদিা িৃত্তগুদিার নাম হদিা ঐ নাম্বারগুদিা। িৃত্তগুদিা  াহদি 
কী?’ 

িদি আহমে মুসা  াকাি কাদিা িৃত্তগুদিার অিিাদনর বেদক। 
গভীর ভািনার বেি আহমে মুসার ষ্োদখ মুদখ। িিি ষ্স ইবঞ্জবনয়ার 

ষ্িদিটাদক, ‘ ুবম পূিচ আনাদ াবিয়ার একটা মানবেি সামদন আন।’ 
সিংদগ সিংদগই পূিচ আনাদ াবিয়ার মানবেি কবম্পউটার বিদন বনদয় এি। 
‘ইবঞ্জবনয়ার, বম. খাবল্লকান খাবেপ, ষ্েখুন কাদিা িৃত্তগুদিাদক পূিচ 

আনাদ াবিয়া বিদ ষ কদর পূিচ প্রাদন্তর প্রদে গুদিার উদল্লখদযাগয িান িা 
 হরগুদিার অিিাদনর সাদথ ষ্মিাদনা যায় বকনা।’ িিি আহমে মুসা। 

বকিুটা সময় বমবিদয় ষ্েখার পর খাবল্লকান খাবেপ িিি, ‘স্যার, কারদসর 
কদয়কবট, আবগ্রর কদয়কবটসহ ইেবের প্রদেদ র ২৪বট  হদরর সাদথ কাদিা িৃদত্তর 
অিিান হুিহু বমদি ষ্গদি।’ 

‘আল্-হামদুবিল্লাহ্। প্রথম কিাদমর রহস্য উিাদর আমরা সিি। নাম 
অথচাৎ োয়গার নাম আমরা ষ্পদয় ষ্গবি। এখন বি ীয় কিাম ষ্েখুন। কিাদমর 
‘ষ্সাডচস’ মাদন ‘ রিারী’ িা ‘আমচস’। এই ‘ রিারী’ িা ‘আমচস’- এর কািাকাবি 
আর বক হদ  পাদর? এর অথচ ষ্ির হিার উপরই বনভচর করদি ডািি িা বরপি 
ইিংদরবে িণচগুদিার অথচ কী!’ আহমে মুসা থামি। 

অন্য সিাই বনরি। ভািবিি আহমে মুসা। ভািবিি সিাই। 
আহমে মুসা কথা িিি আিার। িিি, ‘ষ্সাডচ িা অস্ত্র যারা োিায়  ারাও 

এক অদথচ ষ্সাডচ িা অস্ত্র। িরিং  ারাই প্রকৃ  ষ্সাডচ িা অস্ত্র। এই অথচ গ্রহণ করার 
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পর পবরিার হদয় যায় ষ্য, ডািি িা বরপি িদণচর ষ্য গুে রদয়দি  া এক একবট 
কদর নাম।  দি িণচগুদের সিংদক  ষ্থদক নাম উিাদরর সাধ্য আমাদের ষ্নই।’ 
িদি আহমে মুসা থামি আিার একটু। 

 ার মুখ আনদন্দ উজ্জ্বি। মদন মদন ষ্স িিি, নামগুদিা বনবশ্চ ভাদি 
 াদের িাবহনীর অবিসারদের হদি। ষ্যমন মাউন্ট আরারা  পদয়দন্ট কদনচি 
ষ্মাস্তিা বিি।  ার সাদথ বনশ্চয় আরও একেন ষ্কউ আদি। কারণ মাউন্ট 
আরারাদ  পদয়দন্ট িদণচর দু’বট গুে। একবটদ  MM, অন্য গুেবটদ  AB, 
প্রথমবটর অথচ হদিা ষ্মাস্তিা বমকাহ্- এই দুই  দব্দর আেযাক্ষর। AB হদি বনশ্চয় 
অন্য দুই  দব্দর আেযাক্ষর। সু রািং িাদনর নাদমর সাদথ এই ‘িণচগুে’ আবমচ 
ষ্হডদকায়াটচাদর পাঠাদি কদয়ক বমবনদটর মদধ্যই এদের নাম োনা যাদি। এ-বনদয় 
ষ্ মন বেন্তা ষ্নই। এখন ষ্ির করদ  হদি  ৃ ীয় কিাম ‘টাদগচট’- এর অথচ। 

আহমে মুসা কথা িিার েদন্য মুখ খুিদ  যাবেি,  ার আদগই কথা িদি 
উঠি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। িিি, ‘স্যার, আপবন বনরি হওয়া ভদয়র কথা। 
আমরা বক সামদন এগুদ  পারবি না?’ 

‘আল্লাহ্ কাদরা পথ িন্ধ কদরন না, যবে ষ্স ষ্েটা কদর সামদন এদগািার। 
আমরা ষ্েটা িাে ষ্েইবন। এখন আসুন আমরা  ৃ ীয় কিাম ষ্েবখ।  ৃ ীয় কিাম- 
এর ‘টাদগচট’ এর অথচ আমরা সকদিই োবন ষ্য, িক্ষযিস্তু। বকদসর িক্ষযিস্তু িিুন 
ষ্ া?’ একটু থামি আহমে মুসা। 

‘কিাম’- এর বেক ষ্থদক ষ্িাঝা যাদে িক্ষযিস্তুটা হদিা ‘ষ্সাডচ’- এর।’ 
িির খাবল্লকান খাবেপ। 

‘ধ্ন্যিাে অবিসার। এর পদরর প্রে হদিা। ‘ষ্সাডচ’ হদিা ঘা ক অস্ত্র। এর 
িক্ষযিস্তুর উপযুক্ত নাম বক হদ  পাদর?’ 

একটু থামি আহমে মুসা। সিাই বনরি। 
আহমে মুসাই কথা িিি আিার, ‘ষ্সাডচ-এর িক্ষযিস্তুর উপযুক্ত নাম হদ  

পাদর ‘বভকবটম’। সু রািং...।’ 
‘বঠক িদিদিন স্যার। ধ্ন্যিাে আপনাদক। এ সহে বিষয়টা আমার 

মাথায় আদসবন।’ িির বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 



বিপদে আনাদ াবিয়া  169 

 

‘থযািংকস আবিসার। ‘ষ্সাডচস’- এর িক্ষযিস্তু যবে ‘বভকবটম’ হয়,  াহদি 
টাদগচট কিাদম ষ্য সিংখযা পাওয়া যাদে,  া বভকবটমদের সিংখযা। এই অথচটা খুিই 
পবরিার। বকন্তু সমস্যা সৃবট কদরদি ভগ্নািং  সিংখযা, অথচাৎ ২৫ িাই ১০০০, ১০ 
িাই ৫০০ ই যাবের অথচ কী?’ থামি আহমে মুসা। 

কারও মুদখ ষ্কান কথা ষ্নই। ভািদি আহমে মুসা। ভািদি সিাই। 
ভািনার মদধ্যই মুখ  ুিি আহমে মুসা। 
 ার ষ্োদখ আদ র আদিা জ্বিদি। িিি ষ্স, ‘বম. মাবিক ষ্মরারী, ‘এই 

ভগ্নািংদ র মদধ্য বক রহস্য িুবকদয় ষ্রদখদিন?’ 
কথা িিি না মাবিক ষ্মরারী মািুস। বকন্তু  াকাি ষ্স আহমে মুসার 

বেদক।  ার ষ্োদখ বহিংস্র েবৃট। 
হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘োবন, আপনার খুি ইো করদি গুবি কদর 

আমার খুবিটা উবিদয় বেদ ।’ 
িদিই আহমে মুসা  াকাি ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটার বেদক। িিি, ‘িি , 

ষ্টন িাই হদন্ড্রড িা এ ধ্রদনর অিংদকর ক  রকম অথচ হদ  পাদর?’ 
‘স্যার, এর সাধ্ারণ অথচ ে  এর এক  ভাদগর একভাগ। অন্য অদথচও 

এর িযিহার হয়। ষ্যমন, ১০০ েদনর মদধ্য ১০ েন, এই অথচ ষ্মিাদ ও এমনটা 
ষ্িখা হয়।’ ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটা িিি। 

‘আমরা টাদগচদটর কী অথচ কদরবি?’ আহমে মুসার বেোসা। 
‘বভকবটম।’ িিি ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট। 
‘আো, এখন ে  িাই হানদড্রড- এর ষ্য অথচ করদি  ার আদগ 

‘বভকবটম’  ব্দটা িসাও। ষ্েখ িক্তিযটা কী োিঁিাদে।’ আহমে মুসা িিি। 
‘িক্তিযও োিঁিাদে, বভকবটম ১০০ েদনর মদধ্য ে েন।’ িিি 

ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট। 
‘ধ্ন্যিাে,  াহদি কথা োিঁিাদে, টাদগচট- এর ঘদর ষ্য সিংখযাগুদিা 

রদয়দি,  ার মদধ্য ষ্য সিংখযাগুদিা উপদর রদয়দি, ষ্সগুদিা বিবভন্ন িাদন বভকবটম- 
এর সিংখযা। বকন্তু বনদের অিংকগুদিার অথচ কী?’ থামি আহমে মুসা। 
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‘েবটি া একটার পর আদরকটা। বভকবটম উপদররটা হওয়ার পর বনদের 
অিংকগুদিা এই কিাদমর েদন্য অপ্রদয়ােনীয় হদয় যায়। এই অিংকগুদিা ষ্িাধ্ হয় 
কযাদমাদলদের েদন্য।’ িিি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 

‘ া মদন হয় না অবিসার। আো ষ্েখুন, টাদগচট কিাদমর ‘বভকবটম’ 
মাদন ‘মানুষ বভকবটম।’ এই মানুষ বভকবটমরা বনদের সিংখযাগুদিার অিংষ, ষ্সটা 
অথচ ষ্থদকই িুঝা যাদে। যবে  াই হয়,  াহদি বনদের অিংকগুদিাও এিিং মানুদষর 
সিংখযাও একই।  াই হয় বকনা?’ আহমে মুসা িিি। 

‘বঠক  াই। ধ্ন্যিাে আপনাদক।’ িিি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 
‘ধ্ন্যিাে,  াহদি অথচ োিঁিাদে, ১০০ েদনর মদধ্য বভকবটম ১০ েন। 

এখন ষ্গাটা ষ্পে বনদয় যবে আমরা আদিােনা কবর,  াহদি আমরা ষ্েখি ধ্ািঁধ্ািঁর 
মদধ্য বেদয় ষ্য কথা িিা হদয়দি,  ার অথচ োিঁিাদে অমুক িাদন অমুদকর িারা 
এ েদনর মদধ্য বভকবটম হদি এ েন।’ িিি আহমে মুসা। 

‘ওয়ান্ডারিিু! ওয়ান্ডারিিু!’ িদি হা  াবি বেদয় উঠি বডবপ খাবল্লকান 
খাবেপ। 

বঠক এই সমদয়ই কিঁবকদয় উঠি মাবিক ষ্মরারী মািুস। ষ্যন মাথায়  ার 
 ীি িযথা। অবির ষ্স। 

 ার বেদক এবগদয় ষ্গি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 
‘আমার মাথার টুবপ খুদি ষ্িিুন। মাথাটা ষ্িদট ষ্গি।’ বেৎকার কদর 

িিদ  িাগি মাবিক ষ্মরারী মািুস। 
‘ষ্ ামার আিার মাথায় কী ঘটি? ষ্েবখ।’ িদি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ 

টুবপ খুিদ  ষ্গি মাবিক ষ্মরারী মািুদসর। 
আহমে মুসা  ান্তভাদি বির েৃবটদ   াবকদয় বিি মাবিক ষ্মরারী মািুদসর 

বেদক। বকন্তু  ার মদন হদিা,  ার ষ্িেনাকা র বিিাদপর সাদথ  ার ষ্োদখর ভাি 
প্রকাদ র ষ্কান বমি ষ্নই।  াহদি  ার এটা অবভনয়? উদদ্দশ্য? টুবপ খুিদ  িিদি 
ষ্কন? ষ্কান িািঁে? কী হদ  পাদর? বঠক িুঝদ  পারদিা না আহমে মুসা। বকন্তু 
এটুকু িুঝদ  পারি ষ্য বকিু একটা ঘটদ  যাদে। 

বডবপ খাবল্লকান খাবেপ টুবপদ  হা  বেদ  যাবেি। 



বিপদে আনাদ াবিয়া  171 

 

‘টুবপদ  হা  ষ্েদিন না বম. অবিসার।’ দ্রু  আদেদ র সুদর িিি 
আহমে মুসা। 

হা  থমদক ষ্গি বডবপ খাবল্লকান খাবটদপর।  াকাি আহমে মুসার বেদক। 
িিি, ‘বকন্তু স্যার...?’ 

আরও ভািবিি আহমে মুসা। টুবপর মদধ্য যবে বিপে থাদক।  াহদি 
ষ্সটা আসদি বকভাদি? ষ্স টুবপ খুিদ  িিদি,  ার মাদন টুবপ ষ্খািার সময় টুবপর 
ষ্িে অিং  িবধ্চ  হওয়ার িদিই বনশ্চয় বিপেটা আসদি। সু রািং, টুবপর ষ্িে অিং  
িবধ্চ  হিার সুদযাগ না বেদয় যবে টুবপটা ষ্খািা যায়,  াহদি বিপে আসদি না, 
অন্যবেদক োনা যাদি টুবপর ষ্ভ দরর রহস্য। 

আহমে মুসা ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটাদক খুিই ষ্িাট একটা কািঁবে আনদ  
িিি। 

ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটা ষ্েৌদি বগদয় একটা ক্ষুর কািঁবে বনদয় এি। 
আহমে মুসা কািঁবে বনদয় এগুদিা মাবিক ষ্মরারীর বেদক। িিি, ‘বম. 

মািাক, হা  বেদয় টুবপ খুিদ  ষ্গদি আপনার কট িাগদি। আদস্ত কদর ষ্িে- এর 
ইিাবটক ষ্কদট বেদয় টুবপটা আপনার মাথা ষ্থদক  ুদি ষ্নয়া হদি আপবন 
োনদ ও পারদিন না।’ 

মাবিক ষ্মরারীর ষ্োদখ আগুন। দু’পাদ  রাখা আহ  দু’হা  নািার ষ্েটা 
করি, বকন্তু পারি না। 

আহমে মুসার কািঁবে যখন এগুদিা, মাদন আহমে মুসা  ার ষ্িদডর পাদ  
ষ্পৌিঁিাি, সিংদগ সিংদগই ষ্স এক বিকট বেৎকার বেদয় উদঠ দুই আহ  হা  উপদর 
 ুদি মাথার টুবপ খুিদ  ষ্গি। 

আহমে মুসার ষ্োখ মাবিক ষ্মরারীর আগুন-ঝরা ষ্োদখর বেদক বনিি 
বিি। কী ঘটদ  যাদে  া িুঝদ  পারি আহমে মুসা। 

মাবিক ষ্মরারীর আহ  হা  দু’বট টুবপর কাদি ষ্পৌিঁিার আদগই আহমে 
মুসার িাম হা  পদকট ষ্থদক বরভিভার বনদয় গুবি করি মাবিক ষ্মরারীদক। গুবি 
বগদয় িাগি মাবিক ষ্মরারীর িুদক। মাবিদকর দুই হা দক ষ্যদহ ু এক সাদথ গুবি 
করা যায় না,  াই  াদক বনিৃত্ত করার েদন্য িুদক গুবি না কদর উপায় বিি না। 
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মাবিক ষ্মরারীর উদঠ আসা দুই হা  আিদি পিি দু’পাদ । 
 ার হা  দু’বট আিদি পিার ম ই মাবিক ষ্মরারীও ষ্ ষ হদয় ষ্গি 

কদয়ক মুহূদ চর মদধ্যই। 
মুহূদ চই ঘদট ষ্গি ষ্গাটা ঘটনা। বিমূঢ় হদয় পদিবিি উপবি  বডবপ 

খাবল্লকান খাবেপ এিিং ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটা। 
বিিয় কাবটদয় উদঠ বডবপ খাবল্লকান খাবেপ িিি, ‘অকল্পনীয় ধ্রদনর 

ষ্িপদরায়া ষ্িাকটা, অদ্ভু   ার নাভচ। বকন্তু  ার টুবপদ  কী আদি? কী করদ  
যাবেি ষ্স?’ 

‘টুবপদ  ভয়ািহ ঘা ক ধ্রদনর বকিু আদি যা বেদয় ষ্স আমাদের মারদ  
ষ্েদয়বিি, যাদ  আমরা ষ্য রহস্য ষ্ভে কদরবি,  া আর ষ্কউ োনদ  না পাদর।’ 
আহমে মুসা িিি। 

‘কী এমন ঘা ক থাকদ  পাদর ষ্সখাদন?’ িিি খাবল্লকান খাবেপ। 
‘আো ষ্েখা যাক।’ িদি আহমে মুসা মাবিক ষ্মরারী মািুদসর মাথার 

বেদক এগুদিা। টুবপর ষ্িেটা আদস্ত কদর কািঁবে বেদয় ষ্কদট বেি আহমে মুসা। 
টুবপর এক পা  বঢিা হদয় ষ্গি। বিপরী  পাদ র ইিাবটক  খনও মাথার কাপদি 
আটদক আদি। ওপাদ র টুবপর ইিাবটক ষ্িেটা ষ্কদট বেি আহমে মুসা। এরপর 
আিদ াভাদি টুবপটা খুদি ষ্িিি। টুবপর ষ্ভ র ষ্থদক ষ্িবরদয় এি একটা 
ভয়িংকর পয়েন ষ্িামা। ক্ষুর ষ্িামার গাদয়র সািংদকব ক মাকচ ষ্েদখই িুঝদ  পারি 
আহমে মুসা। ষ্িামা ষ্থদক সুক্ষ একবট দিদুযব ক  ার োর ভাগ হদয় টুবপর 
োরবেদকর ষ্িে ইিাবটদকর সাদথ বগদয় বমদ দি। ষ্যখাদন বমদ দি, ষ্সখাদনই 
সুক্ষ্ম দিদুযব ক  াদরর সাদথ ষ্ডদটাদনটর বিট করা আদি। ইিাবটদক টান পিদিই 
ষ্ডদটাদনটদরর দুই বপন এদক অপরদক ে চ করদি এিিং দিদুযব ক  াদরর 
ষ্নদগবটভ-পবেবটভ এক সাদথ বক্লক করার সাদথ সাদথই পয়েন ষ্িামার বিদফারণ 
ঘটদি। ভািদ ই ব উদর উঠি আহমে মুসা। 

ষ্িামাটা সিাইদক ষ্েবখদয় পয়েন ষ্িামার ষ্টকদনািবেটা সিাইদক 
িুবঝদয় িিি আহমে মুসা, ‘টুবপর ষ্িে ইিাবটদক সামান্য টান পিদিই ষ্িামার 
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ষ্ডদটাদনটর বক্লক করদ া এিিং  খন ভয়িংকর পয়েন ষ্িামার বিদফারণ ঘদট 
ষ্য ।’ 

বডবপ খাবল্লকান খাবেপ এিিং ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটার মুখ আ িংদক েুপদস 
ষ্গি। 

‘আমাদের মারদি ষ্সও ষ্ া মরদ া।’ বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 
‘না, ষ্স যবে মুখ, নাক ও ষ্োখ িন্ধ কদর ষ্েি বমবনট থাকদ  পারদ া, 

 াহদি ষ্স ষ্িিঁদে ষ্য । ষ্িামাটার বক্রয়াকাি মাি ষ্েি বমবনট। এই ষ্েি বমবনদট 
এই ষ্িামা ে  িগচিটু এিাকার মানুষসহ সকি েীদির প্রাণ হরণ করদ  পাদর। 
এর ষ্কান ষ্ধ্ািঁয়া ষ্নই। এর অেৃশ্য পয়েন-ওদয়ভ ষ্োদখর পিদক িবিদয় পদি 
োরবেদক।’ আহমে মুসা িিি। 

‘বনশ্বাস িন্ধ রাখার েদন্য মুখ, নাক িন্ধ রাখার প্রদয়ােন আদি। বকন্তু ষ্োখ 
িন্ধ রাখা ষ্কন?’ িিি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 

‘ষ্িামার পয়েন-ওদয়ভ মানুদষর েৃবটও অন্ধ কদর বেদ  পাদর।’ আহমে 
মুসা িিি। 

আিঁৎদক উঠি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। িিি, ‘সািংঘাব ক অস্ত্র। মাবিক 
ষ্িাকটা  াহদি আমাদেরদক ষ্মদর ষ্িদি পািািার একটা িযিিা ষ্রদখই 
বেদয়বিি। ভয়ানক ষ্িাক। আড্ডা ষ্গদিবিি ষ্েখবি বঠক োয়গায়!’ 

‘ভয়ানক ষ্িাক ষ্ া িদটই। কথা িিাদনা ষ্গি না ষ্ ষ পযচন্ত। আমাদের 
সি প্রদের সমাধ্ান আমরা ষ্পিাম না।’ আহমে মুসা িিি। 

‘সি রহদস্যর েট ষ্ া আপবন খুদিই ষ্িদিদিন। িি কী ষ্ মন িাবক 
আদি?’ বেোসা খাবল্লকান খাবেদপর। 

‘রহদস্যর ষ্ ষ  ািাটা ষ্খািা িাবক আদি। অদনকগুদিা প্রদের উত্তর 
রহদস্যর ষ্ ষ  ািাটা ষ্খািা না ষ্গদি োনা যাদি না। বভকবটম যাদের মদধ্য ষ্থদক 
হদি, ষ্সই ষ্িাকরা কারা? কদি, বকভাদি বভকবটম হওয়ার ঘটনা ঘটদি? এর 
উদদ্দশ্যই িা কী? ষ্সাডচস- মাদন আক্রমণকারী, যারা বকিু ষ্িাকদক বভকবটম 
িানাদি,  ারা কারা? ষ্কন, বকভাদি  ারা এটা করদি? ই যাবে অদনক প্রদের উত্তর 
আমাদের োনা ষ্নই।’ 
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িদি আহমে মুসা ষ্েয়াদর গা এবিদয় বেি। ষ্োখ দু’ষ্টাও িুদে ষ্গি  ার। 
 ার ষ্েহারায় ষ্নদম এদিা গভীর িায়া। 

বকিুক্ষণ পর ষ্োখ খুিি আহমে মুসা। িিি, ‘বম. খাবল্লকান খাবেপ, এ 
বিষয়টা ষ্ া পবরিার হদয়দি, একবেদক  াদের উদদ্দশ্য ষ্যমন মাউন্ট আরারাদ র 
স্বণচভাণ্ডার উিার, অন্যবেদক  াদের ষিযেটা রােবনব কও। 

ষ্েখা যাদে  হর ও আধ্া হর এিাকাদ ই  ারা ঘটনা ঘটাদি। যাদের 
বভকবটম িানাদি িা ঘটনার অস্ত্র হদি,  াদের সিংখযা ষ্কাথাও দু’ষ্য়র ষ্িব  নয়। 
মাি একেন িা দু’েন, ষ্কাথাও দু’ , ষ্কাথাও এক , পািঁে  েনদক বভকবটম 
িানাদি কী কদর? এ ষ্থদক িুঝা যায় একেন িা দু’েন ষ্িাক যাদের বভকবটম 
িানাদি,  ারা একাই এক  িা এ হাোদরর ম । এমন ষ্িাক কারা হদ  পাদর বম. 
খাবল্লকান খাবেপ?’ 

‘পুবি  িা ষ্সনারা হদ  পাদর।’ খাবল্লকান খাবেপ িিি। 
‘বঠক িদিদিন বম. খাবল্লকান খাবেপ।  াহদি এখন ষ্েখদ  হদি, ষ্যিাদন 

ষ্সাডচস বহসাদি দুই িা  দ াবধ্ক িণচমািার আিাদি যাদের নাম আদি, ষ্স িাদন 
পুবি  অবিসার ও ষ্সনা অবিসারদের মদধ্য ঐ িণচমািার সাদথ বমদি এমন ষ্ক 
ষ্ক আদিন। এদেরদক বডদটক্ট করাটাই এখনকার প্রধ্ান কাে।’ িিি আহমে 
মুসা। 

‘ইউদরকা! ইউদরকা বম. আিু আহমে, স্যার! আপবন ধ্ািঁধ্ািঁর েট ষ্ভদঙ 
ষ্িদিদিন। এখন ষ্য কােটার কথা িদিদিন,  া খুিই সহে। পুবি  অবিসারদের 
নাম আবম দু’এক ঘন্টার মদধ্যই বেদ  পারি। ষ্সনা অবিসারদের নামগুদিাও 
ষ্যাগাি করা যাদি।’ বডবপ খাবল্লকান খাবেপ িিি। আনদন্দর উচ্ছ্বাস  ার কদণ্ঠ। 

‘আপবন পুবি  অবিসারদের নাম ষ্যাগাি করুন। ষ্সনা অবিসারদের 
নাম আবম ষ্যাগাি করবি।’ আহমে মুসা িিি। 

িদিই আহমে মুসা  ার ষ্মািাইদি কি করি ষ্েনাদরি ষ্মবডন 
ষ্মসুেদক। 

আহমে মুসার কণ্ঠ ষ্পদ ই ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে ওপার ষ্থদক সািাম 
বেদয় িিি, ‘কনগ্রােুদি ন বম. আিু আহমে। অবিশ্বাস্য দ্রু গব দ  আপবন 
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সমস্যা সমাধ্াদনর প্রাদন্ত এদস ষ্পৌিঁদিদিন। এখন আপনার োই িানগুদিার 
বিপরীদ  আেযাক্ষদরর সিংদকদ  যাদের নাম আদি,  াদের নাম। অদনক ধ্ন্যিাে 
আপনাদক।’ 

‘আপবন োনদিন বক কদর এ সি?’ িিি আহমে মুসা। 
‘ষ্গাপন িযপারটা সহে! আপনাদক িিদি ক্ষব  ষ্নই।’ 
একটু থামি ষ্েনাদরি ষ্মবডস ষ্মসুদের কণ্ঠ। িিি আিার, ‘ষ্য ষ্িদিটা 

কবম্পউটাদর আপনাদক সহদযাবগ া করদি, ষ্স আমাদের ষ্গাদয়ন্দা বিভাদগর 
ষ্িাক। বম. মাবিদকর ষ্রটুদরদন্টও আমাদের ষ্গাদয়ন্দা অবিসার বিি। ইেবেদরর 
ষ্স ষ্হাবি আরারা  ষ্হাদটদিও আমাদের ষ্িাক বিি।’ 

‘ওরা বক কাউন্টার ইদন্টবিদেদন্সর েন্য?’ িিি আহমে মুসা।  ার মুদখ 
হাবস। 

‘আস্তাগবিরুল্লাহ্! কী িদিন স্যার! ওরা আপনার বনরাপত্তার েদন্য।’ 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি। 

‘ধ্ন্যিাে ষ্েনাদরি। এিার কাদের কথা িিুন।’ িিি আহমে মুসা। 
‘িানগুদিাদ  সািংদকব ক িণচমািার আিাদি ষ্য অবিসারদের নাম 

পাওয়া যাদি,  ার  াবিক  ীঘ্রই আপনাদক পাঠাদনা হদে। বকন্তু আবম িুঝদ  
পারবি না, কী হদ  যাদে িানগুদিাদ ? এটা োনা খুিই েরুরী।’ িিি আহমে 
মুসা। 

‘আসদিই খুিই েরুরী।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি। 
‘আপবন  াবিকাটা  ািা াবি পাঠান ষ্েনাদরি। আমার ধ্ারণা সবঠক 

হদি ঐ বেবি  অবিসাররা ই মদধ্যই িীি ষ্পদয় ষ্গদি। সু রািং োনার একটা 
পথ ষ্ির হদিই।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ষ্পদয় যাদিন স্যার। আে রা  ষ্ ষ হিার আদগই ষ্পদয় যাদিন। আমরা 
খুি উবিগ্ন স্যার। মার ষ্খদ  ষ্খদ  ওদের ষ্েয়াদি বপঠ ষ্ঠদকদি। িি ষ্কান অঘটন 
ওরা ষ্য ষ্কান সময় ঘবটদয় িসদ  পাদর।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘আল্লাহ্ ভরসা। ওরা ধ্বিংদসর েদন্য, আর আমরা ভাদিার েদন্য কাে 
করবি। আল্লাহ্’র সাহাযয আমাদের সাদথই থাকদি।’ 



বিপদে আনাদ াবিয়া  176 

 

‘আিহামদুবিল্লাহ্। আল্লাহ্  াই করুন।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মসুে। 
‘আমীন। ওদক ষ্েনাদরি, রাবখ। আস্-সািামু ‘আিাইকুম।’ িদি সািাম 

বনদয় ষ্মািাইদির কি অি কদর বেি আহমে মুসা। 
 
 

 
 
 
 
 



বিপদে আনাদ াবিয়া  177 

 

৭ 
রা  ৩টা। ইেবের প্রদেদ র রােধ্ানী  হদরর উপকদণ্ঠ ষ্পৌিঁিি আহমে 

মুসার গাবি। 
গাবি ড্রাইভ করদি আহমে মুসা।  ার পাদ র সীদট িসা পূিচ 

আনাদ াবিয়ার পুবিদ র ডাইদরক্টর ষ্েনাদরি মাবহর হারুন, আর ষ্পিদনর সীদট 
িসা ইেবেদরর পুবি  প্রধ্ান বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 

উপদরর বনদেচ  ষ্পদয় রা  দু’টার বেদক এদস ষ্পৌিঁদিদিন বডবেবপ মাবহর 
হারুন আহমে মুসার সাদথ অবভোদন ষ্যাগ ষ্েিার েদন্য। 

আহমে মুসাদের অবভযাদনর িক্ষয হদিা ইেবেদরর ষ্সনা গযাবরসদনর 
প্রধ্ান বিদগবডয়ার ষ্সবিম আস সুয়ুব  এিিং ইেবের ষ্সনা ইউবনদটর কমিযাট 
আবমচর প্রধ্ান কদনচি োিাি েবহর উবদ্দদনর িাবি।  াদের দু’েনদকই ষ্গ্রি ার 
করদ  হদি এই রাদ ই। ইেবেদরর ‘ষ্সাসচ’ বহসাদি যাদের নাম আদি,  ারা এই 
দু’েনই। 

আহমে মুসা রা  আিাইটার বেদক ষ্সাডচসদের  াবিকা ষ্পদয়দি। ষ্সই 
সাদথ ষ্মবডন ষ্মসুে এিিং ষ্েনাদরি ষ্মাস্তিা আহমে মুসাদক োবনদয়দি,  ারা 
আদমচবনয়ার রােধ্ানী ইদয়দরদভদন ষ্পাদটড  াদের এদেদন্টর কাদি এটুকু 
োনদ  ষ্পদরদি ষ্য, আগামী কাি সকাদি পূিচ আনাদ াবিয়ায় িি একটা বকিু 
ঘটদ  যাদে। ইদয়দরদভদনর সরকারী মহি খুি খুব । ইদ ামদধ্য আদমচবনয়া ষ্থদক 
িহু সািংিবেক ষ্োরাই পদথ পূিচ আনাদ াবিয়ার বিবভন্ন  হদর প্রদি  কদরদি।  ারা 
 াদের বনদের খরদে বিদে ী সািংিাবেকদেরও বনদয় এদসদি। 

সািংিাবেক বিদ ষ কদর বিদে ী সািংিাবেক আসার খিদর আিঁৎদক উদঠদি 
আহমে মুসা।  ার মদন হদয়দি, বনশ্চয় গুরুেপূণচ খির হওয়ার ষ্যাগয বকিু এখাদন 
ঘটদ  যাদে। মাবিক ষ্মরারী মািুদসর কম্পউটাদর পাওয়া পবরকল্পনায় ষ্য 
বভকবটদমর সিংখযা আহমে মুসা ষ্পদয়দি, ষ্সটা ষ্ি  িি। এ  িি হ যার ঘটনা 
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ঘটদি ষ্সটা অিশ্যই এসটা মহাখির হদি। বকন্তু কারা হ যা করদি? ষ্সাডচরা? ষ্কন 
হ যা করদি? কাদের হ যা করদি?  াদের ষ্কাথায় পাদর? ই যাবে প্রে বনদয় 
আহমে মুসা আিার অদনক ষ্ভদিদি। বকন্তু উত্তর পায়বন। অিদ দষ বসিান্ত বনদয়দি 
ষ্গ্রি ার কদর  াদের কাি ষ্থদক বকিু োনা যায় বকনা। 

এরপদরই আহমে মুসারা িুদট এদসদি ইেবেদর। বিদগবডয়ার ষ্সবিম 
আস সুয়ুব  এিিং কদণচি োিাি েবহর উবদ্দদনর ষ্গ্রি ার ষ্থদক ষ্য ষ্রোল্ট 
পাওয়া যায়  ার বভবত্তদ  রাদ র মদধ্যই মাবিক ষ্মরারী মািুদসর কম্পউটাদর 
পাওয়া পবরকল্পনায় উদল্লবখ  সি িদনর, সি ‘ষ্সাডচস’ষ্ের ষ্গ্রি ার করা হদি। 
ওদের সকদির নাম ও ষ্িাদক ান বেবি  করা হদয়দি। আহমে মুসার গাবি প্রদি  
করি ইেবের  হদর। 

আহমে মুসার পাদম িসা বডবেবপ মাবহর হারুদনর বেদক ষ্েদয় িিি, ‘বম. 
মাবহর হারুন, বিদগবডয়ার ষ্সবিম আস সুয়ুব  এিিং কদণচি োিাি েবহর উবদ্দদনর 
িাবির অিিা কী?’ 

‘স্যার, আমাদের ষ্গাদয়ন্দারা  াদের দু’েদনর িাবিই বঘদর ষ্রদখদি। 
বিদগবডয়ার ষ্সবিম রা  সাদি ে টায় এিিং কদণচি োিাি রা  ১১ টায় িাবিদ  
প্রদি  কদরদি।  ারপর িাবিদ ই আদি।’ িিি পূিচ আনাদ াবিয়ার ডাইদরক্টর 
ষ্েনাদরি অি পুবি  মাবহর হারুন। 

‘কথা বিি ষ্য,  ারা বিদগবডয়ার ও কদণচি দু’েদনরই ষ্গদটর প্রহরীসহ 
ষ্সনা অবিসারদের ষ্কৌ দি িন্দী কদর ষ্গদটর বনয়েণ গ্রহণ করদি রা  ৩ টার 
মদধ্যই এিিং দুই অবিসাদররই  য়নকক্ষদক ষ্িাদকট করদি এিিং কদক্ষর সকি 
এবন্র ও এবক্সট পদয়দন্টর উপর নের রাখদি, এটা ক  েূর হদয়দি?’ আহমে মুসার 
বেোসা। 

‘স্যার, পািঁে বমবনট আদগ আবম ওদের সাদথ কথা িদিবি। কােগুদিা সিই 
বঠকম  হদয়দি। িাবির োরবেক বঘদর রাখাসহ দুই ষ্সনা অবিসাদরর  য়নকক্ষদক 
ষ্োদখ ষ্োদখ ষ্রদখদি।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 

‘ধ্ন্যিাে।’ আহমে মুসা িিি। 
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ইেবের  হর অব ক্রম করদি আহমে মুসার গাবি।  হদরর পূদি পাহাি 
ষ্ঘরা একটা সুন্দর সম ি উপ যকায় ইেবেদরর ষ্সনা গযাবরসন। 

এই উপ যকা বঘদর পাহাদির গাদয় িবিদয়-বিবটদয় রদয়দি ষ্সনা 
অবিসারদের আিাসিি। 

গযাবরসদন ষ্ঢাকার পরই পা াপাব  দু’বট বটিার মাথায় রদয়দি 
বিদগবডয়ার এিিং কদণচদির িাসা। 

গযাবরসদন ষ্ঢাকার পর উপ যকার ডান পাদ  দুই পাহাদির মাঝখাদনর 
কদয়কবট বটিার প্রথমবটদ ই বিদগবডয়ার ষ্সবিম আস সুয়ুব র িাসা।  ার পদরর 
বটিাদ ই কদণচি োিাি েবহর উবদ্দদনর িাসা। 

উপ যকা ষ্থদক গাবির রাস্তা এিঁদক-দিিঁদক বটিার মাথায় িাবির একেম 
গাবিিারান্দায় বগদয় উদঠদি। 

িাবির সীমানা প্রােীরটা গ্রীদির। ষ্গটও গ্রীদির। ষ্গদটর পাদ ই একটা 
ষ্িাট কক্ষ। বসকউবরবটর ষ্িাকদের িসার োয়গা ওটা। ষ্গট রুদম ষ্কউ ষ্নই িদিই 
 াদের িাধ্া ষ্পদ  হয়বন। বনদেরাই ষ্গট খুদি ষ্ভ দর এদসদি। 

ষ্গট ষ্থদক গাবি িারান্দার েূরে এক  গদের কম হদি না। 
আহমে মুসার গাবি বিদগবডয়ার ষ্সবিদমর িাবির গাবিিারান্দায় 

ষ্পৌিদ ই বডবেবপ মাবহর হারুদনর ওয়যারদিস বিপ বিপ  ব্দ কদর িিি, 
‘আমাদের ষ্িাকরা োনাদে, বিদগবডয়ার ষ্সবিম ও আদরকেন ঘর ষ্থদক 
ষ্িবরদয়দি। সম্ভি ুঃ ওরা িাইদর ষ্িরুদি। আমাদের ষ্িাকরা ওদের আটকাদি 
বকনা োনদ  োদে।’ বডবেবপ মাবহর হারুদনর কদণ্ঠ উদিগ। 

‘িাধ্া বেদ  বনদষধ্ করুন। ওরা িাইদর আসুক। আমরা গাবিটা একটু 
আিাদি বনদয় যাবে। ওদের একটা কথা বেদেস করুন, বিদগবডয়ার সামবরক 
ষ্পাষাদক আদি, না সাধ্ারণ ষ্পাষাদক।’ 

ওবেদক বডবেবপ মাবহর হারুন আহমে মুসার ষ্মদসে  ার ষ্িাকদের 
কাদি ষ্পৌিঁদি বেদয়দি। 
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বডবেবপ মাবহর হারুন আহমে মুসার ষ্মদসে ওদের ষ্পৌিঁদি বেদয় কথাটা 
বেদেস করি এিিং আহমে মুসাদক োনাি ষ্য বিদগবডয়ার সাধ্ারণ ষ্পাষাদক 
রদয়দিন। 

আহমে মুসারা সিাই গাবি ষ্থদক ষ্নদমদি।  াদের সকদির ষ্োখ িাবির 
মূি ষ্গট ও গাবি িারান্দার বেদক। গাবি িারান্দায় একবট প্রাইদভট কার োিঁবিদয় 
আদি। ষ্সনািাবহনীর নয় গাবিটা। 

আহমে মুসা বিদগবডয়ার ষ্সবিমদক বনদয় ভািবিি। এখন ষ্ া  ার 
িাইদর যাওয়ার কথা নয়, বডউবটর প্রদয়ােন িািা। আর ষ্েইন ষ্পাষাদক যখন 
ষ্িবরদয়দিন,  খন ষ্ া অবিদস িা ষ্কান বডউবটদ  যািার প্রেই ওদঠ না।  াহদি 
ষ্কন ষ্িরুদে? সাদথর ষ্িাকবট  াহদি ষ্কান ষ্গট িা বিদ ষ কউ!  য়নকদক্ষ বনদয় 
ষ্গদিন যখন, বিদ ষ ষ্কউই হিার কথা। গাবিিারান্দায় ষ্য প্রাইদভট কার োিঁবিদয় 
আদি, ষ্সটা বক  াহদি ঐ ষ্গদটর! িাবিটা ঘুদর ওরা ষ্িবরদয় এি। ষ্নদম এি 
গাবিিারান্দায়। 

ষ্গট ষ্িাকবট পঞ্চাদ াধ্চ, টাক মাথা। কমবেট ইউদরাপীয় ষ্পাষাক, শুধ্ ু
মাথায় হ্াট ষ্নই। 

বিদগবডয়ার দু’ধ্াপ সামদন এবগদয় এদস গাবির েরো খুদি ধ্রি। ষ্গট 
ষ্িাকবট গাবিদ  ষ্ঢাকার আদগ বিদগবডয়াদরর সাদথ হ্ান্ডদ ক কদর িিি, 
‘ষ্েনাদরি, ইেবের ষ্থদক মাদন আপনার কাি ষ্থদক কাি সকাদিই আমরা িি 
আ া করবি। ইেবেদরর সািিয হদি আমাদের েদন্য িি সািিয।’ 

‘ভািদিন না, সি িযিিা আবম কদর ষ্রদখবি। আমরা িি খিরই ষ্েি।’ 
িিি বিদগবডয়ার ষ্সবিম। 

গাবির েরো িন্ধ হদয় ষ্গি। েিদ  িাগি গাবি। 
আহমে মুসা দ্রু   াকাি বডবেবপ মাবহর হারুদনর বেদক। িিি, ‘ওদক 

আপনারা আটকান। ষ্গদট বগদয়  াদক ষ্গট ষ্খািার েদন্য অথিা বসকউবরবটদক 
ডাকার েদন্য গাবি ষ্থদক নামদ  হদি। ষ্সই সুদযাদগ  াদক আপনারা দু’েন বগদয় 
আটকাদিন, আহ  কদর হদিও। আবম বিদগবডয়ারদক ষ্েখবি।’ 
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আহমে মুসার কথা ষ্ ষ হদ ই বডবেবপ মাবহর হারুন ও খাবল্লকান খাবেপ 
িাগাদনর মদধ্য বেদয় ষ্েৌি বেি ষ্গট িদক্ষয। 

ষ্গটদক বিোয় বেদয় বিদগবডয়া ঘুদর োিঁবিদয় ধ্ীদর ধ্ীদর এদগাবেি 
িাবির েরোর বেদক। 

আহমে মুসা েু ার আগায় ভর কদর বিিাদির ম  বনুঃ দব্দ িুটি 
বিদগবডয়াদরর ষ্পিদন। 

গাবিিারান্দা ষ্পবরদয় িারান্দায় উদঠ ষ্গদি বিদগবডয়ার ষ্সবিম। 
আহমে মুসা কদয়ক ধ্াপ ষ্পবরদয় িারান্দায় উঠদ  বগদয়  ার পাদয়র  ব্দ 

বিদগবডয়ার ষ্সবিদমর কাদন ষ্পৌিঁদি ষ্গি। ষ্িািঁ কদর েরবকর ম  ঘুদর োিঁিাি ষ্স। 
আহমে মুসা  খন িারান্দায় উদঠ ষ্গদি। বিদগবডয়ার ষ্সবিদমর মুদখামুবখ 

ষ্স। 
হঠাৎ আহমে মুসাদক সামদন ষ্েদখ অস্বাভাবিক একটা বিিয় ও বিমূঢ় া 

বিদগবডয়ার ষ্সবিমদক আেন্ন কদরবিি মুহুদ চর েদন্য। আর ষ্সই সমদয়ই আহমে 
মুসার বরভিভার বিদগবডয়ার ষ্সবিদমর িুদক বগদয় ে চ করি। 

ঘটনার আকবিক ায় হকেবকদয় বগদয়বিি বিদগবডয়ার ষ্সবিম। 
আহমে মুসা সময় নট করি না। িাম হা টাদক আয়রন  ীদটর ম  

ষ্সাো ও  ক্ত কদর একটা কারা  িুদি বেি বিদগবডয়ার ষ্সবিদমর ডান কাদনর 
বনদে ঘাদির নরম োয়াগাটায়। িদজ্রর ম  আঘা  হানি করা টা। 

বিদগবডয়ার ষ্সবিদমর মাথাটা আদগই দুদি উঠি।  ারপর  রীরটাও। 
সিংো হাবরদয় পদি ষ্গি ষ্স। 

আহমে মুসা  ার দু’হা  বপিদমািা কদর ষ্িিঁদধ্ কািঁদধ্  ুদি বনদয় েিি 
ষ্গদটর বেদক। 

ষ্গদট বগদয় আহমে মুসা ষ্েখি, বডবেবপ মাবহর হারুন ও বডবপ খাবল্লকান 
খাবেপ ঐ ষ্িাকটাদক পাকিাও কদর ষ্িিঁদধ্ ষ্িদিদি বঠকই, বকন্তু আহ  হদয়দিন 
খাবল্লকান খাবেপ।  ার ডান ষ্োদখর উপদর কপািটা ষ্িদট ষ্গদি। 
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‘আহা, আপবন আহ  হদয়দিন ষ্েখবি, উহ! ঐ ষ্িাকটা ষ্যৌিনকাদি 
মুবষ্ঠদযািা বিি নাবক ষ্য, আপনার ষ্োদখর আ -পা টাদকই টাদগচট কদরদি!’ িিি 
আহমে মুসা খাবল্লকান খাবেদপর প্রব  সমদিেনার সুদর। 

‘না, উবন ষ্িাকটার ষ্পিদন িুটদ  বগদয় ষ্গদটর ষ্েয়াদি ধ্াক্কা 
ষ্খদয়বিদিন।’ বডবেবপ মাবহর হারুন িিি।  ার মুদখ হাবসর বকবঞ্চ  ঝিক। 

‘এিার েিুন। আবম িন্দী দু’েনদক আমার গাবিদ  বনবে। আর আপনারা 
দু’েন িন্দী ষ্িাকবটর গাবি বনন। গাবিও একটা প্রমাণ হদ  পাদর। আসুন 
 ািা াবি কবর। কদনচদির ওখাদন ষ্যদ  হদি।’ িিি আহমে মুসা। 

‘ওখাদন আর ষ্যদ  হদি না স্যার। কদনচি পািাবেি। আমাদের 
ষ্িাকদের ধ্রদ  িদিবিিাম। ধ্দর বনদয় আসদি। আমাদের এক ষ্গাদয়ন্দা 
অবিসার কদনচদি গুবিদ  মারা ষ্গদি স্যার।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 

‘ধ্ন্যিাে বম. মাবহর হারুন। আমাদের বম ন সিি। এখন এই বম দনর 
ষ্পিদন ষ্য আসি বম ন আদি  া সিি হদিই হয়। আল্লাহ আমাদের সাহাযয 
করুন। এদের মুখ ষ্থদক দ্রু  কথা ষ্ির করদ  ষ্যন আমরা সমথচ হই। সকাদিই 
ভয়িংকর বকিু ঘটদ  যাদে। কী ঘটদ  যাদে, বকভাদি ঘটদ  যাদে, ষ্সটা 
আমাদেরদক রাদ র মদধ্যই োনদ  হদি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আবমন।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন সিংদগ সিংদগই। 
‘যবে না োনা যায়? যবে না কথা িদি ওরা?’ বডবপ খবল্লকান খাবেপ িিি। 
‘বেন্তা ষ্নই। িিদি ওরা কথা। ওদের ম  দুনচীব িাে খুবনদের আল্লাহ্ 

ষ্নই, ষ্িদহ   ষ্নই। দুবনয়ার েীিনটা ওদের িি বপ্রয়। এরাও োদন  ারা যা কদর 
 া অন্যায়, ষ্েদ র ষ্েদয়, ঈমাদনর ষ্েদয় এদের কাদি েীিন িি। কারণ েীিদনর 
েদন্যই এদের কবমটদমন্ট। সু রািং দু’একেন িযব ক্রম িািা এরা কবমটদমদন্টর 
েদন্য েীিন ষ্খায়ায় না।’ িিি আহমে মুসা। 

গাবিদ  উঠি সিাই। দু’বট গাবি ষ্নদম এি উপ যকায়। 
ওয়যারদিস বিপ বিপ কদর উঠি বডবেবপ মাবহর হারুদনর। 
বডবেবপ মাবহর হারুন অয়যারদিস ধ্দরই িিি, ‘ষ্ ামরা আসি কদনচিদক 

বনদয়?’ 
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ওপাদরর কথা শুদন িিি, ‘আমরা গযাবরসদনর ষ্গট পার হদয়ই োিঁিাবে। 
ষ্ ামরা এস।’ 

কথা ষ্ ষ কদর বডবেবপ মাবহর হারুন আহমে মুসাদক িিি, ‘কদনচিদক 
ধ্দর বনদয় ওরা আসদি।’ 

গযাবরসদনর ষ্গদটর িাইদর কদনচি েিাি েবহর উবদ্দনদক ধ্দর বনদয় 
ষ্গাদয়ন্দার একবট েি আহমে মুসাদের সাদথ বমবি  হদিা। 

এিার ব নবট গাবি একদি যািা শুরু করি। আহমে মুসার গাবি আদগ। 
‘আমরা বক ইেবেদরর পুবি  ষ্হডদকায়াটচাদর যাবে স্যার?’ বেোসা 

বডবেবপ মাবহর হারুদনর। 
‘না, আমরা যাবে ইেবেদরর েবক্ষদণর েনমানিহীন মািভূবমদ । কথা 

আোদয়র ভাদিা োয়গা ওটা, আিার কির ষ্েিারও বনবরবিবি োয়গা।’ আহমে 
মুসা িিি। 

 
 
 
কির বেদ  হয়বন। আহমে মুসার শুরুর িক্তৃ া,  ার হাদ র বরভিভার 

এিিং োরবেদকর শুন ান অিিা ষ্েদখই আত্মসমপচণ করি বিদগবডয়ার ষ্সবিম 
এিিং কদনচি োিাি।  ারা দু’েদনই িিি, ‘ ারা ষ্স্বোয় নয়, ব্ল্যাকদমইদির 
ব কার হদয় ওদের কথা শুনদ  িাধ্য হদয়দি। কদনচি িদিদি, বনদেচাষ পদথ অদঢি 
অদথচর ষ্িাভ ষ্েবখদয় ওরা  াদক  াদের োদি আটকায়। োদির অদক্টাপা  ক্রম  
কবঠন হদয় ওদঠ  ার েদন্য। এভাদি ষ্স ওদের হাদ র পু ুদি পবরন  হদয়দি। 
আর বিদগবডয়ার ষ্সবিম িদিদি, ‘আবম যখন বিদয় করার বেন্তা-ভািনা করবিিাম, 
বঠক  খনই সুন্দরী ও প্রব ভািান এক ষ্মদয়র ষ্প্রদমর িািঁদে পদি যাই। বিদয় 
হওয়ার পর ষ্মদয়টাদক অস্ত্র বহদসদি িযিহার কদর আমাদক নানা রকম অসৎ কাদে 
েিায় এিিং আমাদক একেন বক্রবমনাদি পবরন  কদর। আবম  ারপর  াদের কাে 
উিাদরর যে হদয় যাই।’ 
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রা  ষ্ দষর সকাদি  ারা কী করদ  যাবেি  ার বিিরণ ষ্েয়ার পর  ারা 
কান্নেবি  কদণ্ঠ  াদের দুভচাদগযর পটভূবম িণচনা কদরবিি। 

পরবেন সকাদি  ারা কী ঘটাদ  যাবেি  ার বিিরণ বেদ  বগদয় দু’েন 
একই কথা িদিবিি।  ারা ষ্য বিিরণ বেদয়বিি,  া এই: 

‘আমাদের িিা হদয়বিি  ুরদস্ক বিদ ষ কদর পূিচ আনাদ াবিয়ায় 
সিংখযািঘু োব দগাষ্ঠী       িির ধ্দর হ যা, বনযচা ন ও দিষদমযর ব কার। 
আদমচনীয় ষ্েদনাসাইড  ার একটা প্রমাণ। ষ্গাটা দুবনয়া এটা োদন, কারণ এই 
ঘটনা প্রোর ষ্পদয়দি বিশ্ব েুদি। ষ্সই হ যা, বনযচা ন ও দিষময এখনও েিদি। 
মাি গ  বকিু বেদনর মদধ্য পূিচ আনাদ াবিয়ায় হাোর হাোর মানুষ উদেে 
হদয়দি, ষ্েদি ষ্গদি আরও হাোর হাোর। পবরকবল্প ভাদি  াদের বিরুদি ড্রাগ 
ষ্োরাোিানসহ অন্যান্য অমূিক অবভদযাগ আনা হদয়দি। আর... 

আহমে মুসা কদনচি োিাি েবহর উবদ্দদনর কথার মাঝখাদন িদি ওদঠ, 
‘বকন্তু উদেে হওয়া ও ষ্েদি যাওয়া ষ্িাকেন ষ্য আদমচনীয় িা ইহুবে সিংখযািঘু 
নয়,  া বক আপনারা োদনন? োদনন বক সিংখযাগুরুরাই ষিযদের ব কার হদয় 
উদেে হদয়দি এিিং ষ্েদিও ষ্গদি সিংখযাগুরুরাই? আর এই ষিযদের ব কার 
কদরদি মাউন্ট আরারাদ র উবি আিঁকা আদমচনীয় সিংখযািঘুরাই কদরদি।’ 

ষ্োখ িানািিা হদয় উদঠদি কদনচি োিাি ও বিদগবডয়র ষ্সবিম 
দু’েদনরই। িদিবিি বিদগবডয়ার ষ্সবিম, ‘আমরা এ বিষয়টা োবন না। আমরা 
 াদের কথা বিশ্বস কদরবি। কারণ আমরা এটুকু োনদ  ষ্পদরবি, বকিুবেন ষ্থদক 
পূিচ আনাদ াবিয়ার বিবভন্ন প্রদেদ  িযপকভাদি ষ্িাক উদেে হদে এিিং 
িযপকভাদি ষ্গ্রি ারও হদে। কারা ষ্গ্রি ার হদে, ষ্কন হদে, কারা করদি, এ 
বিষয়গুদিা আমাদের সমদন আদসবন।’ 

ষ্হদসবিি আহমে মুসা। িিি, ‘যারা উদেে কবরদয়দি, ষ্েদি পাবঠদয়দি 
ষিযদের মাধ্যদম,  ারাই বনদেদের বনযচাব   িদি আপনাদের ষ্িাকা িাবনদয়দি। 
যাক, িিুন কদনচি আপনার কথা।’ 

কদনচি শুরু কদর আিার, ‘ ারা িদিদি, এই হ যা, বনযচা ন, ষ্েি 
েুিুদমর অিসান ঘটাদ  আন্তেচাব ক মহিদক সিবকিু োনাদ  হদি। োনাদ  



বিপদে আনাদ াবিয়া  185 

 

হদি আদমচনীয় ষ্েদনাসাইদডর বভকবটম হদি সিংখযািঘুরাই। কদয়ক হাোর 
সিংখযািঘুর েীিদনর বিবনমদয় যবে পূিচ আনাদ াবিয়া ষ্থদক েুিুম াহীর অিসান 
ঘদট,  াহদি এই আত্ম যাদগ ষ্কান ক্ষব  ষ্নই। এই আত্ম যাদগ সিংখযািঘুরা 
প্রস্তু । এখন  াদের হ যা করার কােটা ষ্সনা অবিসারদের করদ  হদি। এই 
হ যা করার সময় পূিচ আনাদ াবিয়ার বিবভন্ন  হর, িন্দর, িাোদর হাোর হাোর 
ষ্িাক বিদক্ষাদভ ষ্িদট পিদি। ষ্োকন-পাট, হাট-িাোদর আগুন ষ্েদি, পুবিদ র 
উপর হামিা করদি। িযাপক বিদক্ষাভ, বিদরাদহর মুদখ আসহায় পুবি  বপিু হটদি। 
দনরােয িদন্ধর েদন্য  খন ষ্সনাদের ডাক পিদি। ষ্সটাই হদি আপনাদের 
এযাটাক করার মুহূ চ। বকিু িুদঝ ওঠার আদগই ষ্োখ িন্ধ কদর গুবি োিাদিন। 
আপনাদের ইেবেদর ৫০ হাোর ষ্িাদকর বিদক্ষাভ হদি। এখাদন কমপদক্ষ ৩ 
হাোর িা  আরা োই।’ থাদম োিাি েবহর উবদ্দন। 

‘অথচাৎ, এভাদি পূিচ আনাদ াবিয়ার পূিচাঞ্চদি ২৪বট  হর, িন্দর, িাোর 
ষ্থদক িা  োয়  ারা। বকন্তু এই িা  বেদয় কী করদি  ারা?  ারা এই হ যাকাণ্ডদক 
উপিক্ষয কদর গণবিেি ঘটাদ  োয়? বকন্তু  ারা ষ্ া  া পারদি না। এ  িা  
পিার পদর রাস্তায় ষ্কউ নামদি না অিশ্যই ষ্সনাদের ষ্মাকাবিিা করার েদন্য। 
 াহদি  ারা কী োয়?’ িদিবিি আহমে মুসা। 

‘আমরা ষ্সটা সুবনবেচটভাদি োবন না স্যার। এ’বনদয়  ারা কখনও কথা 
িদিবন।’ িদিবিি বিদগবডয়ার ষ্সবিম। 

‘আো, আে সকাদি ষ্ ামাদের ষ্প্রাগ্রাম কী বিি?’ বেোসা আহমে 
মুসার। 

কদনচি োিািই শুরু করি আিার, ‘আে সকাি আটটায়  হদরর বিবভন্ন 
োয়গা ষ্থদক ওরা বমবিি শুরু করদি। নয়টায় ষ্পৌিঁিদি  ারা বসবট ষ্সন্টদর। এই 
সময়টা অবিদস যািার, কাদে যািার, কাে শুরু করার সময়। বমবিদির িদি 
 হদর একটা অেিািিা ষ্েখা ষ্েদি। বসবট ষ্সন্টার ষ্থদকই ভািংেুর, অবগ্নসিংদযাগ 
শুরু হদি। পুবিদ র উপরও হামিা হদি। পুবি দক িিভিংগ করা হদি। আত্মরক্ষার 
েদন্য  ারা সদর োিঁিাদি। এই সময় ে টার বেদক স্যার বিদগবডয়ার ষ্সবিম আস্-
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সুয়ু ী আবমচ মুভ করদ  বনদেচ  ষ্েদিন বি ৃঙ্খিা েূর করার েদন্য। এভাদিই ব ন 
হাোর িা  পিার িযিিা হদি।’ থাদম কদনচি োিাি  ার কথা ষ্ ষ কদর। 

কথাগুদিা িিবিি কদনচি োিাি ও বিদগবডয়ার ষ্সবিম ষিযেকারীদের 
একেন আগাবস খান বেয়ানদক সামদন ষ্রদখই। বযবন ধ্রা পদিবিদিন বিদগবডয়ার 
ষ্সবিদর সাদথ  ার িাবিদ । 

আগাবস খান বেয়ান মাথা বনেু কদর িদসবিি।  ার হা  দু’বট বপি ষ্মািা 
কদর িািঁধ্া। 

আহমে মুসা িাম হা  বেদয়  ার মুখ উপদর  ুদি ধ্দর িিি, ‘আপনার 
পবরেয় বিদগবডয়ার িদিদিন।  াদ  ষ্েখা যাদে, আপবন িি ষ্কান ষ্ন া নন। 
বিোদর আপনার  াবস্ত হদ  পাদর, বকন্তু ষ্সটা প্রাণেণ্ড িা যািজ্জীিন কারােদন্ডর 
পযচাদয় যাদি না। আর যবে আপবন সহদযাবগ া কদরন,  াহদি আপনার এই 
সহায় ার েন্য  াবস্ত আরও িঘু হদ  পাদর। অন্যবেদক, আপবন যবে আমাদের 
সহায় া না কদরন,  াহদি আপনার প্রাণ যাদি। আপনার কাদি ষ্য সহায় া আমরা 
োই, ষ্সটা হদিা, আপনাদের সিংগঠন এই িা  োদে ষ্কন? কী িক্ষয  াদের? 
আপবন শুদন রাখুন, এক প্রে আবম দু’িার কবর না। আবম ে  পযচন্ত গুণি, এর মদধ্য 
আমার প্রদের েিাি বেদ  হদি আপনাদক।’ 

কথা ষ্ ষ কদরই আহমে মুসা ে  পযচন্ত সিংখযা গুণা শুরু করি। 
গুণদ  বগদয় নয় উচ্চারণ কদরই আহমে মুসা  ার বরভিভার  ুদি একটা 

গুবি োিাি আগাবস খান বেয়াদনর িদক্ষয। গুবিটা  ার মাথার ডান পাদ র এক 
গুে েুি  ুদি বনদয় েদি ষ্গি। 

ষ্িাকটা ভীষণ েমদক উঠি। ভদয় আ িংদক েুপদস ষ্গি  ার মুখ। 
আহমে মুসা ে  গুণার সাদথ সাদথই ষ্স বেৎকার কদর উঠি। িিি, 

‘আবম িিবি, সি কথা আবম িিবি।’ 
আহমে মুসা ে  না গুদণ বরভিভার নাবমদয় বনদয় িিি, ‘িিুন, িা  ষ্কন 

োদে আপনাদের সিংগঠন?’ 
‘আমাদের সিংগঠন এই ধ্রদনর একটা ষ্েদনাসাইড োদে সারা বিশ্বদক 

পাদ  পািার েদন্য। বিদশ্বর কাদি প্রমাণ করার েদন্য ষ্য এই ভূখদণ্ডর মানুষ 
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 ুরদস্কর হাদ  বনরাপে নয়, এই কথাও প্রমাণ করার েদন্য ষ্য, এই ভূখণ্ড  ুরদস্কর 
অধ্ীদন থাকদ  পাদর না।’ িিি আগাবস খান বেয়ান। 

‘বকভাদি বিশ্বদক সি উদল্লখদযাগয বপ্রন্ট ও ইদিকরবনক বমবডয়ার 
সািংিাবেক পূিচ  ুবকচস্তাদনর ২৪বট েদট এদস ষ্পৌিঁদিদি।  ারা সি হ যার িদটা ও 
বনউে সিংগ্রহ করদি এিিং আে ষ্থদক কদয়কবেন পূিচ- ুবকচস্তাদনর এ ঘটনাই 
বিদশ্বর প্রধ্ান বনউে হদি। িবি ও বনউদের অিযাহ  প্রোর এমন েনম  গঠন 
করদি যা  ুরস্কদক একঘদর কদর পূিচ আনাদ াবিয়াদক একটা স্বাধ্ীন আদমচনীয় 
রাদট্রমন পবরণ  করদি। ষ্যমনটা পূিচ ব মুদরর ষ্ক্ষদি হদয়দি।’ কথা ষ্ ষ করি 
আগাবস খান বেয়ান। 

আহমে মুসার মুদখ অিাক বিিদয়র িাপ। আহমে মুসা অদনক বকিু 
ষ্ভদিদি, বকন্তু এই সিংঘাব ক বিষয়টা  ার ভািনায় আদসবন। একটা রাদট্রমনর একটা 
অঞ্চিদক বনদয় বক ভয়ানক ষিযে! 

আহমে মুসা আগাবস খান বেয়ানদক ধ্ন্যিাে বেদয় পদকট ষ্থদক 
ষ্মািাইি ষ্ির কদর ষ্েনাদরি ষ্মাস্তিাদক আগাবস খান বেয়ান যা িিি সি 
োনাি। 

‘ধ্ন্যিাে আহমে মুসা। অসিংখয ধ্ন্যিাে আপনাদক।  ুরস্কদক আপবন 
িািঁোদিন। ২৪বট েদটর বিদক্ষাদভর িাদন গুবি করার েদন্য যারা বনধ্চাবর   ারা 
সকাদির অদনক আদগই ষ্গ্রি ার হদি।  াদের সিার িাবি বঘদর রাখা হদয়দি। 
আপনার এই ষ্টবিদিাদনর অদপক্ষায় বিিাম শুধ্ু।  ারা ২৪বট েদটর ষ্কাথাও 
েমাদয়  হদ  পারদি না  ার িযিিা ষ্ভার হওয়ার আদগই সম্পন্ন হদি। বিদে ী 
বপ্রন্ট ও ইদিকরবনক বমবডয়ার সিংিাবেকরা সি োয়গায়  াবন্ত  ৃঙ্খিা ষ্েখদ  
পাদি। আপবন বডবেবপ মাবহর হারুনদক আমার সাদথ কথা িিদ  িিদিন। আবম 
ষ্সনা প্রধ্ান, পুবি  প্রধ্ান এখন প্রধ্ানমেীর অবিদস িদস আবি। আপনাদক 
অসিংখয ধ্ন্যিাে আহমে মুসা। আস্-সািামু আিাইকুম।’ ষ্মািাইদি কথা ষ্ ষ 
হদ ই আগাবস খান বেয়ান িিি, ‘স্যার, এই ষিযেই ষ্ ষ নয়। এর ষ্েদয়ও 
ভয়ািহ এক ষিযে  ারা এিঁদটদি।’ 

‘কী ষ্সটা?’ বেোসা আহমে মুসার। 
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‘আবেগন্ত এক সমুদরর বি াি েনমানিহীন এিাকার একটা িীদপ 
ইউদরাপ আদমবরকাসহ বকিু ষ্েদ র আিরান্যা নাবিট মেীদের যুক্তেন্ট 
ব্ল্যাকদহড বসবন্ডদকদটর রােয গঠন হদে। অস্ত্র- স্ত্রসহ সি ধ্রদনর আধ্ুবনক 
সুদযাগ-সুবিধ্া  াদের থাকদি। গণ ে, ধ্মচসহ সি ধ্রদনর নীব -বনব ক ার  ারা 
বিদরাধ্ী। পবশ্চদমর বকিু ষ্ে  ও সরকারও  াদের টাদগচট। বকন্তু প্রধ্ান টাদগচট হদিা 
ইসিাম ও মুসিমানরা। কারণ  ারা মদন কদর আেদকর দুবনয়ায় ইসিামই 
একমাি দনব ক বিধ্াদনর ধ্মচ।  াই ইসিাম  াদের প্রথম টাদগচট। মুসবিম 
দুবনয়ার সিি রােনীব ক, সিি বিোনী, সিি ব ক্ষাবিে ও ব ক্ষা প্রব ষ্ঠান 
 াদের  ত্রু। ইদ ামদধ্যই ষ্ি  কদয়কেন সিি বিোনী, সিি রােনীব ক, 
সিি ব ক্ষাবিেদক বকডন্যাপ, বনবিয় ও ইবিবমদনট করা হদয়দি। এটা সময়দক 
 ারা বনবেচট কদরদি। এই সমদয়র মদধ্য  ারা ইবিবমদন ন ষ্প্রাগ্রাম ষ্ ষ করদি।’ 
থামি আগাবস খান বেয়ান। 

‘বকন্তু  াদের আবল্টদমট টাদগচট কী?  ারা ষ্কান িদক্ষয ষ্পৌিঁিাদ  োয়?’ 
বেোসা আহমে মুসার। 

‘ষ্সটা আবম োবন না স্যার। ঘটনাক্রদম আবম এ বিষয়টা োনদ  পাবর 
এিিং আবম বনদে মানি া বিদরাধ্ী এই কােদক সমথচন কবর না িদিই বিষয়টা 
আপনাদক োনািাম।’ িিি আগাবস খান বেয়ান। 

আগাবস খান বেয়াদনর এই কথাগুদিার একটা িণচও আহমে মুসার কাদন 
প্রদি  কদরবন।  ার মদন পদি বগদয়বিি কদয়কবেন আদগ ভযান টাইমদস পিা 
একটা ষ্িাট খিদরর কথা। খিদর রহস্যপণূচভাদি হাবরদয় যাওয়া কদয়কেন 
মানুদষর কথা িিা হদয়বিি। বিবভন্ন ষ্ে  ষ্থদক দুইেন বিোনী, ব ন েন 
রােনীব ক ও োরেন বিশ্ববিখযা  ব ক্ষাবিে হাবরদয় যাওয়ার খির বিি ঐ বনউে 
আইদটদম। সিাই মুসবিম ষ্েদ র নাগবরক এিিং হাবরদয় যাওয়া ষ্িাকরা সিাই 
বিি মুসবিম। বনউদের বিষয়টা মদন হদ ই আিঁৎদক উঠি আহমে মুসা। খিরটা 
বমদি যাদে আগাবস খান বেয়াদনর কথার সাদথ। 

‘আো, ব্ল্যাকদহড বসবন্ডদকদটর ষ্িাকদের রােবনব ক ম াে চ কী?’ 
বেোসা আহমে মুসার। 
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‘বকিু আদিােনা আবম শুদনবি,  াদ  আমার মদন হদয়দি, ওরা দুবনয়ায় 
ষ্হায়াইটদের সুবপ্রমযাবস এিিং ষ্হায়াইটদের ধ্মচ বক্রবশ্চয়াবনবট ও ইহুবেিাদের 
সুবপ্রমযাবস োয়।’ িিি আগাবস খান বেয়ান। 

‘বকন্তু ইহুবে ধ্মচ ষ্ া ষ্হায়াইটদের নয়, ষ্সবমবটকদের। এখনও  াদের 
ধ্মচদগাষ্ঠীদক ষ্সদমবটকদের মদধ্য সীমািি রাখায় সিি হদয়দি।’ আহমে মুসা 
িিি। 

‘আপনার কথা বঠক। গ  ষ্েি ’ িিদরর খ্রীটান ইভানদেবিট 
আদন্দািন একবট রােবনব ক িদক্ষয খ্রীটান ও ইহুবেদের একটা ঐকয গিদ  
সমথচ হদয়দি। এখন খ্রীটানরা একথা িিদি ষ্য, আরাইিই হদি বযশুখ্রীদটর ষ্ ষ 
যুদির ষ্ ষ রিমঞ্চ। অ এি, ইসরাইি শুধ্ু ইহুবেদের নয়, খ্রীটানদেরও। এই 
িদক্ষয খ্রীটান ও ইহুবেদের ন ুন প্রেন্ম একটা ঐকয গদি  ুদিদি।’ আগাবস খান 
বেয়ান িিি। 

‘হ্ািঁ, বঠক িদিদিন। এ বিষদয় আমারও বকিু োনা আদি। এটা একটা 
ষ্ডদকারাম ষ্কায়াবি ন। ব্ল্যাকদহড বসবন্ডদকদটর এটাই যবে রােবনব ক ম াে চ 
হয়,  াহদি  া খুিই বিপজ্জনক হদি।’ 

িদিই আহমে মুসা  াকাি বডবেবপ মাবহর হারুদনর বেদক। িিি, ‘আবম 
এখন উঠি। কাে এখাদন ষ্ ষ। আপবন এই ব নেনদক পুবি  কাটবডদ  পাবঠদয় 
বেন। আবম এদের িযপাদর সরকারদক িিি, যাদ  এদেরদক আসামী নয়, সাক্ষী 
িানাদনা যায়।’ 

কথা ষ্ ষ কদরই আহমে মুসা উদঠ োিঁিাদিা। 
বডবেবপ মাবহর হারুন ও খাবল্লকান খাবেপ  াকাি আহমে মুসার বেদক। 

 াদের ষ্োদখ অসীম েিার িবহপ্রকা । ওরা বকিু িিদ  ষ্েদয়ও পারি না। আমে 
মুসা উদঠ োিঁবিদয় হািঁটা শুরু কদরদি গাবির বেদক। 
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সেয বিিাবহ  ড. আেো আদয় া ও ড. ষ্মাহাম্মে িারদেনদো, দু’েদনই 
ির ও িধ্ূদিদ  এদস সািাম করি আহমে মুসাদক!  াদের দু’পাদ  দু’েদনর 
পবরিাদরর বসবনয়র সেস্যরা। 

আহমে মুসা ড. আেো ও ড. িারদেনদো-দক ষ্োয়া কদর িিি, 
‘ষ্ ামরা নিী-নবন্দনী িাদ মা (রাুঃ)ও হযর  আিী (রাুঃ)-এর ম  হও।’ 

অশ্রু গিাবেি ির-িধ্ুর ষ্োখ ষ্থদক। 
পাদ  োিঁিাদনা ড. িারদেনদো’র বপ া িিি, ‘স্যার, আপবন শুধ্ু 

দু’েনদক, দুই পবরিারদক নয় দুই বিিােমান কমুযবনবটদক একাত্ম কদরদিন। 
আপবন আমাদের  ুরস্কদক িািঁবেদয়দিন ষ্যমন, ষ্ মবন িািঁবেদয়দিন দুই 
কমুযবনবটদক।’  ার কণ্ঠ আদিগরুি হদয় উদঠবিি ষ্ ষ বেদক। 

‘দুই কমুযবনবটদক একাত্ম শুধ্ ুনয়, আমাদেরদকও একটা অন্ধকার গহ্বর 
ষ্থদক  ুদি এদনদিন। আমাদের ঈমান বিদর ষ্পদয়বি। আমাদের রােনীব ও 
হদয়দি পবরশুি। আমাদের পবরিার ও আমাদের কমুযবনবট আপনার কাদি কৃ ে।’ 
িিি মদস্কা ষ্থদক আসা ড. আেোর িািা।  ারও কথাগুদিা ষ্ দষ কান্নায় ষ্ভদঙ 
পদিবিি। 

‘আবম শুধ্ু বনবমত্ত মাি। আল্লাহর ইোই িাস্তিাবয়  হদয়দি।’ আহমে 
মুসা িিি। 

স্যার, সকদির ইোয়ই ‘ভযাদন’ই বিদয়র আনুষ্ঠান হদিা। আগামী পরশু 
আমাদের গ্রাদমর িাবি আবরয়াদস উভয় পক্ষ ষ্থদক ষ্যৌথভাদি অনুষ্ঠান হদি, 
ষ্সখাদন আপবন প্রধ্ান অব বথ। আেই আপনাদক আমরা ষ্সখাদন বনদয় যাি। ির-
িধ্ু িাসর হদি।’ িিি ড. আেোর মা। 

আহমে মুসা শুদন হাসি। িিি, ‘ষ্যদ  পারদি খুব  হ াম। বকন্তু আমার 
লাইট আে সাদি ১২টায়।’ 

েমদক উঠি ড. আেো এিিং ড. িারদেনদো, দু’েদনই। িিি ড. 
আেো, ‘সাদি ১২টায় আপনার লাইট? ষ্কাথায় যাদিন? আমরা ষ্ া ষ্কউ োবন 
না!’ 

‘আমার এ লাইট যাদি মবেনা  রীদি।’ িিি আহমে মুসা। 
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‘ষ্কাথায় ভাইয়া, েরুরী কােটা কী? আর ষ্কান আেো আপনাদক 
ষ্ডদকদি?’ িিি ড. আেো। িিদ  িিদ  ষ্স ষ্কিঁদে ষ্িিি। 

‘না ষ্িান, এিার ষ্কান আেোর সন্ধাদন নয়, এিার আমার যািা একবট 
িীদপর সন্ধাদন।’ 

িদিই আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি হা ঘবির বেদক একিার  াবকদয়। বিদর 
 াকাি টাবকচস এয়ার িাইদন্সর এক অবিসাদরর বেদক। িিি, ‘ষ্েবর কদর 
ষ্িিিাম বক খুি?’ 

‘না স্যার, আপনার েদন্য একটা বিদ ষ বিমান  ুরস্ক সরকার িযিিা 
কদরদিন। অসুবিধ্া ষ্নই।’ িিি টাবকচস এয়ার িাইদন্সর অবিসার। 

আহমে মুসা সিাইদক সািাম বেদয় টাবকচস এয়ার িাইদন্সর অবিসাদরর 
সাদথ হািঁটদ  িাগি। 

বিদর  াকাি না ষ্পিদন। অশ্রু ও ষ্েদহর িািঁধ্দনর কাদি ষ্স খুি দুিচি। 
ষ্স েদন্যই অ ীদ র বেদক  াকাদ   ার ভয় হয়। ভয় হয় িাদ মা িারহানা, 
ষ্মরী, আদয় া আবিদয়ভা,  াব য়ানা, ষ্মইবিগুবিদের মুখ সামদন আনদ । 

আহমে মুসারও ষ্োদখর দু’ষ্কাণ বভদে উদঠবিি। আঙুি বেদয় ষ্োখটা 
মুদি ষ্িদি হািঁটার গব  িাবিদয় বেি আহমে মুসা। 
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