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১ 
আহমদ মুসা কটির কাপে চুমুক টদপে যাটিল। 
আহমদ আবদুল্লাহ ছুপি এপস আহমদ মুসার ককাপল ঝাাঁটেপে েড়ল। 

ঝাাঁকুটে কলপে টকছুিা কটি েপড় কেল আহমদ মুসার শাপিে। 
আহমদ মুসার এোপশ বপস ক াপসিাইেও কটি োে করটছল।  
োর মুপে টবরটির টচন ফ িপুি েপেপছ। োটকপেপছ কস আহমদ 

আবদুল্লাহর টদপক। বলল একিু শি কপঠে, ‘আহমদ আবদুল্লাহ! কোমার কাপছ 
এমেিা আশা কটরটে।’ 

কাে কেপক কটি েপড় যাওোে আহমদ আবদুল্লাহ এমটেপেই 
অেরাধপবাধ টেপে েমপক টেপেটছল। োর েের মাপের বকুটে কেপে ককাঁপদ 
কিলল। মাপের এ ধরপের বকুটে োর কাপছ েেুে। 

আহমদ মুসা কটির কাে টেটরপচ করপে আহমদ আবদুল্লাহপক কিপে টেল 
ককাপল। বলল, ‘ো কবিা, কোমার আম্মা কোমাপক বপকটে। েেপদশ টদপেপছ। মা 
কো কছপলপক েেপদশ কদপবই।’  

ক াপসিাইে হাসল। আহমদ আবদুল্লাহর মাোে হাে বুটলপে োর কচাে 
মুপছ টদপে আদর কপর বলল, ‘েুব ভাপলা কছপল েুটম।’ 
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দর াে েক কপর একিু েপর ড্রইংরুপম প্রপবশ করল আো। কেপে কটির 
দু’টি কাে েুপল টেপে টেপে আহমদ আবদুল্লাহপক বলল, ‘আহমদ আবদুল্লাহ, 
েুটম চপল এপসছ, আমাপদর কেলা এেপো কো কশষ হেটে!’ 

আহমদ আবদুল্লাহ আহমদ মুসার ককাল কেপক েপে দাাঁটড়পে বলল, ‘ওহ! 
গুড আটঠি।’ বপলই ছুপি কেল আোর টদপক। 

ওরা চপল কেল কভেপর।  
আহমদ মুসা েপে টেপে স্ট্যাঠড কেপক কপেকিা দদটেক েটিকা ও 

মযাোট ে টেপে এপস টি-পিটবপল করপে বসল কসািাে। বলল, ‘আ পকর 
কাে গুপলা কদপেছ ক াপসিাইে?’ 

ক াপসিাইে টি-পিটবল কেপক একিা মযাোট ে েুপল টেপে বলল, 
‘দদটেক েটিকা আটম কোমার েপর েটড়। এপে কোমার কাপছ কশাোর ের আমার 
কম েড়পলই চপল।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সমে ও েটরশ্রম কমাপোর সুন্দর ককৌশল 
কোমার। ধন্যবাদ ক াপসিাইে।’ 

‘এসব টহপসব কোমার কাছ কেপকই কশো  োব।’ বলল ক াপসিাইে 
হাটসর সাপে। 

আহমদ মুসা একিা ইংপরট  দদটেক েুপল োোে কচাে বুলাপে বুলাপে 
বলল, ‘কোমার সমপের কসটভংিা ককাে টদপক যাপি?’ 

‘কয টদপক সব কমপের যাে।’ বলল ক াপসিাইে। 
‘মাপে সংসার, টকন্তু েুটম কো সব কমপের মে েও।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আটম সব কমপের মে েই। েপব যাপদর সংসার আপছ, আটম কসই 

কমপেপদর মেই।’ বলল ক াপসিাইে। 
‘েুটম মাটরো ক াপসিাইে। িরাটস রা কণ্যা। দুটেোর গুরুত্বেূণ্ে সব 

বযাোপর আে-ি-ুপডি। েুটম সংসাপরর চার কদোপলর মপধয োকপব, এিা আমপক 
টবশ্বাস করপে বল?’ কাে  কেপক মুে েুপল টমটি কহপস বলল আহমদ মুসা। 

‘েৃটেবীর মপধয কযমে সংসাপরর চার কদোল, কেমটে সংসাপরর চার 
কদোপলর মপধয েৃটেবী োকপে োপর।’ বলল ক াপসিাইে। 
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‘যাক, আটম আশ্বস্ত হলাম। ভে কেপে টেপেটছলাম বাইপর কেপক মুে 
টিটরপে টেপল টকো? ধন্যবাদ ক াপসিাইে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টবশ্বাসিা অে দুবেল হপে েপড়টছল ককে?’ বলল ক াপসিাইে। 
‘টবশ্বাস দুবেল হেটে, একিু ভে ঢুপকটছল মাি।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ককে?’ ট জ্ঞাসা ক াপসিাইপের। 
‘বাচ্চা োওোর ের কমপেরা কে ারপভটিড হে। বাচ্চার স্বােে মাপে 

সংসাপরর স্বাপেের বযাোপর কবটশ সপচেে হে োরা।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘এিা টক োরাে, যটদ ো অপন্যর ন্যাযয স্বাপেের ককাে হাটে ো ঘিাে?’ 

হাপের মযাোট েিা বন্ধ করল ক াপসিাইে। 
‘অবশ্যই োরাে েে। েপব েৃটেবী ককাে ো ককাে েেকার কেপক বটিে 

হপে োপর।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আটম কো বপলটছ, সংসাপরর স্বােে ও েৃটেবীর স্বােে সাংঘটষেক েে, যটদ 

ভারসাময রাো হে।’ ক াপসিাইে বলল। 
‘ধন্যাবাদ!’ বপল আহমদ মুসা একিু ঝুাঁপক ক াপসিাইপের একিা হাে 

হাপে টেপে ক াপসিাইেপক কাপছ কিপে টেপে চাইল। ক াপসিাইে দ্রুে টেপ র 
হাে েুপল টেপে একিু সপর বপস কহপস বলল, ‘ো  োব, অন্য টচন্তা বাদ! ১০িার 
সমে কোমার এযােপেঠিপমঠি কসৌটদ েুটলশ প্রধাপের সাপে। েটিকা েড়ার  পন্য 
এেে যপেি সমে কেই।’ 

‘অপেক ধন্যবাদ! ’ বলল আহপমদ মুসা। 
হাপের দদটেকটির টদপক মপোপযাে টদপেই একিা টসংেল কলাম বক্স 

টেেপ র েের কচাে দু’কিা  আিপক কেল আহমদ মুসার। টেে িার কহটডং 
‘প্রটেভাধর বযটিপদর টেপোাঁ  হওোর েপদ্বে েক রহস্য।’ েবরিা মাটকেে 
যুিরাপের েদােে টবজ্ঞাপের কবসরকাটর টবেযাে লযাবপরিটর ‘সাপেন্স িুমপরা’- 
এর এটঠিমযািার টবজ্ঞােী ড. ওমর আবদুল্লাহর দু’টদে আপে টেপোাঁ  হবার েেয 
টদপে বপলপছ, শুধু েে এক মাপসই েৃটেবীর টবটভন্ন প্রান্ত কেপক আরও োাঁচ ে 
প্রটেভাধর বযাটি টেপোাঁ  হপেপছে। এপদর মপধয টেে ে েদােে টবজ্ঞােী, 
এক ে ক পেটিক টবজ্ঞােী ও এক ে কমটরে টবজ্ঞােী। 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  5 

 

ভ্রু কুাঁচকাপলা আহমদ মুসা। েপদ্বে িুপি েেল আহমদ মুসার কচাপে-
মুপে। মাি এক মাপস ছে ে টেপোাঁ । 

েটিকার েের কেপক মুে েুপল ক াপসিাইপের টদপক োটকপে আহমদ 
মুসা বলল, ‘ক াপসিাইে, কসই দু:সংবাপদর েবর আবার।’ 

‘টক েবর?’ ট জ্ঞাসা ক াপসিাইে। 
‘আর এক ে টবজ্ঞােীর টেপোাঁপ র েবর।’ 
‘এই মাপসই ৬ ে টবজ্ঞােী প্রটেভা টেপোাঁ  হপলে ক াপসিাইে।’ বলল 

আহমদ মুসা। 
‘এই ইপঠিটলপ ন্স মযাোট পেও কদেটছ এ বযাোপর টেে  আপছ।’ 
‘টক আপছ?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘ঐ ধরপের টেপোাঁ  সংবাদ। আরও টবস্তাটরে।’ 
ভ্রু কুটিে হপলা আহমদ মুসার। বলল, ‘বল কো টক আপছ টেেপ ?’ 
কোিা টেেপ র েের কচাে বুলাল ক াপসিাইে। বলল, ‘েে এক বছপর 

টেপোাঁ  হওোর টহসাব কদো হপেপছ এই টেেপ , কসই সাপে টকছু টবপেষণ্ও কদো 
হপেপছ এই টেেপ । ৫১  ে টবজ্ঞােী ও টবপশষজ্ঞ প্রটেভা েে এক বছপর টেপোাঁ  
হপেপছে। এপদর মপধয ২১  ে েদােে টবজ্ঞােী। েদােে টবজ্ঞােীপদর মপধয 
এটঠিমযািার টবজ্ঞােী ১১ ে, কণ্াটবজ্ঞােী ৭  ে এবং ৩  ে কমটরে টবজ্ঞােী। 
এই ২১  ে ছাড়া অবটশি ৩০  পের মপধয রপেপছে ইটেহাস, অেেেীটে, ভূপোল, 
রসােে  ীব-টবজ্ঞাে, েটণ্ে প্রভটৃে টবষপের টবপশষজ্ঞ টবজ্ঞােী এবং আরও 
রপেপছে কপেক ে প্রটেভাবাে রা েীটেক। টেেপ  আপরকিা টবপেষণ্ও  কদো 
হপেপছ। কসিা ধমেীে েটরচেমূলক। েে এক বছপর কমাি ৫১  ে টেপোাঁ  ও 
টবপশষজ্ঞপদর মপধয ৪৫  েই মুসটলম। সবপশপষ টেেপ  কলো হপেপছ েৃটেবীর 
টবটভন্ন প্রান্ত কেপক টেপোাঁ  এই টবজ্ঞােীপদর কাপরারই কোাঁ  োওো যােটে। 
টবষেটি ইঠিারপোলও কিক-আে কপরপছ, টকন্তু ককাে িল হেটে। কারও হটদস 
কমপলটে। এিা কয সংঘবদ্ধ একিা অেরাধ এ টবষপে কাপরারই আর ককাে সপন্দহ 
কেই। টকন্তু এই সংঘবদ্ধ চক্র কক োও  াো যােটে। দু’একিা োম  াো কেপলও 
োপদর ককাে সন্ধাে োওো যােটে।’ োমল ক াপসিাইে। 
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আহমদ মুসার কচাপে-মুপে েভীর কবদো ও অস্বটস্তর টচন ফ। বলল, 
‘োহপল যা আশঙ্কা করা হপেটছল োই। মুসটলম টবজ্ঞােী ও টবপশষজ্ঞপদর 
টবরুপদ্ধই এ অটভযাে।’ 

বলল ক াপসিাইে, ‘ককে, অমুসটলম টবজ্ঞােীও কো আপছে কে  ে।’ 
‘আপছে কপেক ে। কসিা টেশ্চে কযাপমাপেপ র  পন্য। যারাই এই 

অেরাধমুলক কাপ র কেছপে োক, টবজ্ঞােী-টবপশষজ্ঞপদর টেপোাঁ  করাই যটদ 
োপদর লক্ষ্য হপো, োহপল এে মুসটলম টবজ্ঞােী-টবপশষজ্ঞ টেপোাঁ  হবার কো 
েে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ককে?’ প্রশ্ন ক াপসিাইপের। 
‘কারণ্ এই মাপের টবজ্ঞােী অন্য সম্প্রদাপের মপধয আরও কবটশ েটরমাপণ্ 

আপছ। এটদক কেপক কচাে একেরিাভাপব মুসটলম টবপশষজ্ঞপদর প্রটে যাবার 
কো েে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টেক। োহপল টক িাপেেি মুসটলম টবজ্ঞােী-টবপশষজ্ঞরা? কদো যাপি শুধু 
টবজ্ঞােী-টবপশষজ্ঞ বযাটিরাই েে, প্রটেভাবে মুসটলম রা েীটেকও োপদর 
িাপেেি। এর অেে টক? টবষেটি আমার কাপছ েুব কোলপমপল লােপছ।’ বলল 
ক াপসিাইে। 

‘টেক বপলছ ক াপসিাইে। কমাটিভিা েুব সরল েে। টবজ্ঞােীপদর সাপে 
সমা টবজ্ঞােী ও রা েীটেকরাও টেপোাঁ  হওো েপদ্বে েক।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘টক কসিা?’ ট জ্ঞাসা ক াপসিাইপের। 
‘অেযন্ত ককৌশপল একিা সম্প্রদােপক ধীপর ধীপর কমধাশূণ্য করার ভোবহ 

একিা ষড়যন্ত্র।’ আহমদ মুসা বলল। 
চমপক েেল ক াপসিাইে। সামপে কেপক েদো সপর কেপল যা হে কেমটে 

োর কাপছ সব েটরষ্কার হপে কেল। ককাঁপে েেল োর মে। ‘েে এক বছপরই ৫১ 
 ে টবজ্ঞােী-টবপশষজ্ঞ! েটরটিটে ভোবহ!’ বলল ক াপসিাইে। 

‘সটেযই এক ভোবহ ষড়যন্ত্র এিা! এর টবস্তারও কদেটছ কোিা 
দুটেোবযােী।’ 
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‘হ্াাঁ ক াপসিাইে, টেপোাঁপ র স্পি ছটড়পে আপছ কোিা দুটেোে। োর 
মাপে কোিা দুটেো এপদর কেি ওোপকের আওোে।’ বলল আহমদ মুসা। 

ক াপসিাইে েপে টেপে আহমদ মুসার োপশ োর ো কঘাঁপষ বসল। বলল, 
‘ককসিা েুটম টেি।’ 

‘টেটি েে, কক কদপব এ ককস আমাপক? এর কো ককাে বাদী কেই। 
েৃটেবীর মানুষ, মােবো এর বাদী। টকন্তু মানুষ ও মােবোর ককাে মুেোি কেই। 
মােব  াটের এক ে সদস্য টহসাপব আটম, েুটমই এর বাটদ। আমাপদর েক্ষ্ 
কেপকই আটম এ ককস গ্রহণ্ কপরটছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধন্যবাদ। আল্লাহ সাহাযয করুে! এ এক অন্ধকাপর ঢাকা কটেে েে 
কোমার।’ বলল ক াপসিাইে। 

‘টেক ক াপসিাইে। একবাপরই অন্ধকাপর ঢাকা েেিা। একিা সন্ত্রাসী 
সংেেপের োম মাি শুপেটছ। এর বাইপর আর টকছু অবলম্বে হাপে কেই। সন্ত্রাসী 
সংেেেটির োমিাও অদ্ভূে: “ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি”। কসটদে কসৌটদ েুটলশ 
কহডপকাোিোপর টেপেটছলাম। ওপদর করকপডে এমে ককাে সংেেপের োম কেই। 
কসৌটদ েুটলশ প্রধাে েপর কো বপলপছে মাটকেে কোপেন্দা সংিা এিটবআই ও 
বৃপিপের এস-১০ এর প্রধােপদর সাপে। োরাও  াটেপেপছে, এ ধরপের ককাে 
ওোটকেং সন্ত্রাসী সংেেে বা কোেে ককাে সংিার োম োপদর করকপডে কেই। এই 
টবষেটিই আমাপক েুব কবটশ টবটিে কপরপছ। োপদর ে পরর বাইপর ককাে 
সন্ত্রাসী সংেেে টবশ্ব  ুপড় কা  করপছ, এিা অটবশ্বাস্য।’ 

ভাবটছল ক াপসিাইে। 
আহমদ মুসার কো কশষ হপলও কো বলল ো ক াপসিাইে। টকছু একিা 

কোাঁ ার টচন ফ োর কচাপে-মুপে। হোৎ োর মুেিা েজ্জ্বল হপে েেল। বলল, ‘একিা 
ম ার োপমর টমপলর কো কোমাপক বটল। সাপেন্স টিকশপে আটম “ব্ল্যাক সাে 
টসটঠডপকি”- এর োম েপড়টছ। কসই োপমর সাপে এই কোেে সংেেপের োম টকন্তু 
একদম টমপল যাে!’ 
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আহমদ মুসার কচাপে-মুপে টবিে কেপম এল! কসই সাপে প্রচঠড েিাপস 
োর মুে কিাঁপড়ই কযে কবটরপে এল প্রশ্ন, ‘আশ্চযে, একই োম, ব্ল্াক সাে 
টসটঠডপকি!’ 

‘হ্াাঁ, ব্ল্যাক সাে টসটঠডকপকি।’ বলল ক াপসিাইে। 
কোল কুটিে হপলা আহমদ মুসার। 
‘সাপেন্স টিকশপের মে সংেেে এিা?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘সন্ত্রাসবাদী সংেেে। অেযান্ত োওোরিলু। এর ক্ষ্মোর টবস্তার টছল 

আমাপদর কোিা ছাোেে-েযালাটক্স  ুপড়।’ বলল ক াপসিাইে। 
‘ম ার বযাোর কো! এপদর েটরচে সম্পপকে আর টক আপছ সাপেন্স 

টিকশপে?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ওপদর কো কোমার ককাে কাপ  আসপব? ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি 

আমাপদর ছাোেে-েযালাটক্সর টবটভন্ন েযালাকটিক টকংডমগুপলাপে সন্ত্রাস, 
কাপলাবা াটর ইেযাটদসহ এমে ককাে অেরাধ কেই যার সাপে োরা  টড়ে টছল 
ো। োপদর েেটিটে, প্রভাব-প্রটেেটির অধীপে টছল প্রাে কোিা েযালাটক্সর 
েযালাকটিক রা যসমূহ। ছাোেে-েযালাটক্সর ককন্দ্রীে সরকাপরএ টসটেের দু’ ে 
সামটরক অটিসার, ডারে টসটডোম ও ডারে মােল, ব্ল্াক সাে টসটঠডপকি সম্পপকে 
বপলপছে, এিা টবশাল এক টক্রটমোল টসটঠডপকি। এই টসটঠডপকপির প্রভাব-
প্রটেেটি েৃটেবীর সমূহ অিল কেপক শুরু কপর েযালাটক্সর প্রান্ত েযেন্ত সব গ্রপহ 
েটরবযাপ্ত। কয সম্পদ এপদর হাপে আপছ, ো সীমাহীে। এপদর দসন্য আপছ লাে 
লাে। েযালাটক্সর সাধারে বাটসন্দাপদর মপে এই টসটঠডপকি  াো মহাটবপশ্বর 
অেযান্ত ক্ষ্মোধর সংেেে। সাপেন্স টিকশপে ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির অপেক 
েত্থাে-েেপের কোও বলা হপেপছ। েৃপস্ট্র  পের প্রাে সাপড় টেে হা ার বছর 
আপে োপদর েত্থাে। আর েৃিেূবে ৩৩ বছর আপে োপদর মধ্ধয ভাঙ্গে আপস। 
দু’বছপরর মপধযই আবার সামপল ওপে। ২৪ েৃিাপে আবার কভপে েপড়। টকন্তু েূণ্ে 
শটি টিপর োে আবার ১২৭ েৃিাপের টদপক। কোিা েযালাটক্সর রা য-সাম্রাপ যর 
েত্থাে-েেপে, সংঘাে-সংকপি এই টসটঠডপকি বড় ভূটমকা োলে কপরপছ। সকল 
টবেযেে কাটিপে ওোর সামেেয ওপদর কদো কেপছ।’ োমল ক াপসিাইে। 
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‘চমৎকার ক াপসিাইে। চমৎকার কাটহেী ব্ল্াক সাে টসটঠডপকপির। 
টেশ্চে আমাপদর ব্ল্াক সাে টসটঠডপকি ছাোেে-েযালাটক্সর আকাশচারী সন্ত্রাসী 
সংেেপের োম কটে কপরপছ। ককে কপরপছ? একো  াোে কদোর  পন্য টক কয, 
আন্ত:গ্রহ সংেেে ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির মেই োরা ক্ষ্মোধর?’ 

বপল একিু কেপমই আবার শুরু করল, ‘আিা, ক াপসিাইে, কাটহেীর 
ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির প্রধাে কা িা টক টছল?’ 

ক াপসিাইে একিু কভপব বলল, ‘োপদর সন্ত্রাস-দুেেীটের আসল লক্ষ্ 
টছল, আকাশ-রাপ যর রা যগুপলাপক দুবেল বা ধ্বংস কপর টেপ র রা ধ্েটেক 
আটধেেয প্রটেষ্ঠা করা।’ 

‘োহপল ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির আসল লক্ষ্ রা ধ্েটেক। টকন্তু কসই 
রা ধ্েটেক লক্ষ্িা টক? টবজ্ঞােী-টবপশষজ্ঞপদর অেহরণ্ করাপোর সাপে কস 
লপক্ষ্র সম্পকে টক? স্বেেকপঠে বলল আহমদ মুসা। 

‘এিা বলা মুশটকল। সাপেন্স টিকশপের ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি 
কেটরলাপদর মে কা  সব কোেপে করপলও সংেেেটি কোেে টছল ো এবং 
কাপ র িলও প্রকাপশ্য কভাে করপো। টকন্তু বাস্তপব ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি সংেেে 
টহসাপবও কোেে, োপদর কা ও কোেে। সুেরাং োপদর লক্ষ্ টক বলা 
মুশটকলই। রা ধ্েটেক লক্ষ্ হপল কো োর  পন্য  েসমেেে দরকার হে। টকন্তু 
কোেে সংেেে কা  কপর  েেপণ্র সাপে েটরটচে হপব টক কপর,  েসমেেে 
োপব টক কপর? এ টবষেিাই আটম বুঝপে োরটছ ো।’ বলল ক াপসিাইে। 

‘টেশ্চে ওপদর একিা রা ধ্েটেক লক্ষ্ আপছ এবং কস লক্ষ্ অ েপে ওপদর 
করাড মযােও টেশ্চে আপছ। কসিা  াোও দরকার। টকন্তু এই মুহুপেে এিা েুব টবষে 
েে। ওপদর সন্ধাে োওোর টবষেটিই এেে বড়। আমাপদর মপোপযােিা 
কসটদপকই আকৃি করপবা।’ 

কো কশষ কপর একিু কেপমই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘আিা 
ক াপসিাইে, সাপেন্স টিকশপের ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির প্রধাে চটরপি কারা? 
োপদর োর টক কা  টছল, মপে আপছ কোমার?’ 
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‘টকছু কো মপে আপছই। আমাপদর ছাোেে-েযালাটক্সর ককাটি ককাটি 
োরকা ও গ্রহ রা য টেপে কয েযালাকটিক সাম্রা য োর সম্রাি োলপেিাইে ও 
এই টরোবটলপকরর সবপচপে প্রভাবশালী স্কাই কপমাপঠডা-কমাঠডার ডারে 
োপদর। এই েযালাকটিক টরোবটলক  ুপড়ই প্রটেদ্বন্দী কমাপঠডা শটি হপলা ব্ল্যাক 
সাে টসটঠডপকি। েযালাকটিক সাম্রাপ য ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি কপব কেপক কা  
শুরু কপর োর ককাে েেয টিকশপে কেই। ছাোেে েযালাকটিক সাম্রাপ য 
টরোবটলক প্রটেটষ্ঠে হওোর সমে কেপক মহাকাশ বষে (BY-birth year) েণ্ো 
শুরু হে। সাপেন্স টিকশপে ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির প্রধাে টহপসপব যার োম প্রেম 
এপসপছ, টেটে আপলটক্স েযাটরে। টেটে BBY (befor birth year) অেেযাৎ 
মহাকাশ বষে-েূবে ৩৩ অপে ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির প্রধাে টছপলে। োর কেপত্বপত্ব 
কোিা ছাোেে-েযালাটক্স  ুপড় ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির প্রভাব প্রটেটষ্ঠে হে। টকন্তু 
েযালাকটিক সাম্রাপ যর কপ্রটসপডপঠির টেপোট ে কমাপঠডা কেো ডারে মােল ও 
োর বাটহেীর হাপে আপলটক্স েযাটরে ও োর টভপো  বা েভেেররা টেহে হে। 
এরের ব্ল্যাক সাে টসটঠডপে্ি োর ক্ষ্টে েুটষপে কেো ও হারাপো প্রভাব 
েুেরুদ্ধাপরর সংগ্রাপম অপেকগুপলা সংঘাপে  টড়পে েপড়। এই সমে েযালাকটিক 
সাম্রযপ য েৃহযুদ্ধ শুরু হে। েহৃযুপদ্ধর সুপযাপে ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি েযালাটক্স  ুপড় 
োর প্রভাব প্রটেিার কাপ  ব্রেী হে। সমেিা মহাকাশ বষে (ABY2) টদ্বেীে 
অপের েপরর ঘিো। কডল োরটহ টছপলে ব্ল্যাক সাপের কেো এ সমে। োপক 
সটরপে টদপে ব্ল্যাক সাপের কযাপেে িটলে গ্রহ-রাপ যর টপ্রন্স ট  র ব্ল্যাক সাে 
টসটঠডপকপির ক্ষ্মোে বপসে। টপ্রন্স ট  পরর কেেৃপত্ব ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির 
প্রভাব সপবোপচ্চ েন্নীে হে এবং টপ্রন্স ট  র েযালাকটিক টরোবটলপকর 
কপ্রটসপডঠি োলপমিাইে ও োাঁর প্রধাে কসোেটে কমাপঠডা কেো ডারে ভাপদপরর 
েপর েৃেীে প্রভাবশালী বযাটিপে েটরণ্ে হে। টপ্রপন্সর বটডোডে ও বযাটিেে 
কমাপঠডা কেৌরী ছাোেে সাম্রাপ যর সবপচপে শটিশালী ও প্রভাবশালী মটহলাে 
েটরণ্ে হে। অবপশপষ ডারে ভাপদপরর সাপে টবপরাপধ  টড়পে েড়পল টপ্রন্স 
ট  পরর এলাকারই এক কক্ষ্েপে এক সংঘপষে ডারে ভাপদপরর বযাটিেে 
আকাশযাে এটক্সটকেির টপ্রন্স ট  পরর বযটিেে আকাশযাে স্কাইলুকপক টপ্রন্স 
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ট  রসহ ধ্বংস কপর কদে। আর এই সমপেই ভাপদপরর কছপল স্কাই ওোকার োর 
কমাপঠডা বাটহেী টেপে টপ্রন্স ট  পরর প্রাসাদ ও কহডপকাোিোর ধ্বংস কপর কদে। 
ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির আর একবার েেে ঘপি। েেুে েেুে কেেৃত্ব ব্ল্যাক 
সােপক প্রভাব-প্রটেেটির আপের  ােোে টেপে আসার কচষ্ঠা কপর, যাপদর 
এক ে টপ্রন্স ট  পরর ভ্রােুষ্পুি সাভাে ও আপরক ে হপলে ক াটড কডক। 
অবপশপষ একিা বড় টবেদ ব্ল্যাক সােপক েত্থাপের সুপযাে কপর কদে। 
েযালাকটিক সাম্রাপ যর সম্রাি ব্ল্যাক সােপক সমূপল েপিদ করপে চাইপলে। 
এ ন্য টেটে ককপসল গ্রপহর ক ল কপলাটে কেপক ভেংকর বযাে কস্কাোড্রেসহ সব 
টক্রটমোলপক কছপড় টদপে ব্ল্যাক সাপের কহডপকাোিোর গ্রহ কুরুস্কযাপঠি ঢুটকপে 
টদপলে। কসই সাপে োপদর সংপে অনুপ্রপবশ ঘিাে সাম্রাপ যর কোপেন্দাপদর যারা 
ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির েৎোে সম্পূেে করপব। টকন্তু েযালাকটিক সম্রাি টবেরীে 
িল িলাল। ক ল কেপক ছাড়া োওো ক কা োইে ও মি কেরীর মে ভেংকর 
টক্রটমোলরা ব্ল্যাক সাে টসটঠডকপকপির েুেরুজ্জীবে ঘিাল। ইেল আটসব-এর 
কেেৃপত্ব ব্ল্যাক সাে, এমেটক সম্রাপির রুটলং কােটন্সল টেেন্ত্রপণ্ কেওোর কচষ্ঠা 
করল। বযেে হপলও কসপরাস-এর কেেৃপত্ব ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি কোিা ছাোেে-
েযালাটক্স ও েযালাটক্সর গুরুত্বেূণ্ে কলাপকশপে কেৌপছ যাে। টকন্তু এক সমে টবেদ 
োপম আবার োপদর েের। েযালাকটিক সাম্রযপ যর বাটহেীর কাপছ োরা েরট ে 
হে। টেহে ও কগ্রিোর হে ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির হা ার হা ার কমাপঠডা। টকন্তু 
েযালাকটিক সাম্রাপ যর ক্ষ্মোর লড়াই টেপে েহৃযুপদ্ধর সুপযাপে ব্ল্যাক সাে 
টসটঠডপকি আবার সংেটেে হে এবং োপদর ক্ষ্মো টিপর োে। টকন্তু বহু শোেীর 
েীটে-েদ্ধটে েটরেযাে কপর ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি প্রকাশ্য সংেেপে রূে টেপেপছ। 
োপদর অটিস ও মহাকাশযাপে এেে োপদর েোকা ওপড়। টকন্তু অেরাধমূলক 
কা  োরা েটরেযাে কপরটে। েপব োপদর প্রধাে েৎেরো এেে ছাোেে-
েযালাটক্সর আেিার কস্পপস। ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির অন্যান্য প্রধাে চটরপির 
মপধয রপেপছ  াল সাে,  ারা, ট লাস, কমটদে, গ্রাঠি, িাইপরটল, োশকা, টেলান্না 
টক্রটেে। এরা সবাই আিটলক েভেের েযোপের। টবেযাে কমাপঠডা যারা কেোপদর 
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টসটকেটরটি টহসাপব কা  কপরপছে োপদর মপধয রপেপছ ইভা, েইপবা,  ুটি। আর 
কেৌরীর কো কো আপেই বপলটছ।’ োমল ক াপসিাইে। 

‘ধন্যবাদ ক াপসিাইে। ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির এক কো, এে োম 
কোমার এভাপব মপে আপছ! অপেক ধন্যবাদ কোমাপক।’ 

োমল একিু আহমদ মুসা। কেপমই আবার শুরু করল, ‘োহপল কদো 
যাপি ক াপসিাইে, ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি টেছক টক্রটমোল অেোোইপ সে েে। 
ছাোেে সাম্রা য দেলও োর লপক্ষ্র মপধয রপেপছ।’ 

‘হ্াাঁ, োরা সাম্রাপ যর রুটলং কােটন্সল দেপলরও কচিা কপরপছ। টকন্তু 
বলা মুশটকল ক্রাইম োপদর িাপেেি, ো ক্ষ্মো োপদর িাপেেি।’ বলল 
ক াপসিাইে। 

‘এিাই আসল কো। আমার মপে হপি, টেছক ক্ষ্মো োপদর িাপেেি েে, 
ক্ষ্মো োপদর কাপছ বাড়টে েেলক্ষ্। আসল িাপেেি োপদর অেরাধ-সাম্রাপ যর 
কেেৃত্ব।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘টেক বপলছ। টকন্তু রাে ক্ষ্মোর কেেৃত্ব কেপক ওপদর অেরাধ-সাম্রাপ যর 
কেেৃত্ব বড় হপলা ককে?’ ট জ্ঞাসা ক াপসিাইপের। 

‘রাে একিা আইপের অধীে হে, সরকারপকও আইে কমপে চলপে হে। 
আর অেরাধ-সাম্রাপ যর কেোপদর কোই আইে, োরাই সব টকছুর টেেন্ত্রক। এিা 
এক ধরপের োে। োে মানুষপক ঐ টবকৃটের টদপক টেপে যাে। আহমদ মুসা 
বলল। 

‘বুপঝটছ, কাটহেীর এিাই স্বাভাটবক েটরণ্টে। কছাি োে বড় োে 
করাে। বড় োে মানুষপক অমানুষ বাোে। এই অমানুষরা অেরাপধর সাম্রপ য 
েপড় কোপল। কযমে ছাোেে সাম্রপ যর ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি।’  

োমল ক াপসিাইে। একিু ভাবল। োকাল আহমদ মুসার টদপক। আবার 
বপল েেল, ‘ছাোেপের ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির কো শুেপল, টক েেকার হপলা 
কোমার? টক ভাবছ দুটেোর ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি টেপে?’ 

‘ভাবটছ এই ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি এই োম গ্রহণ্ করর ককে? ছাোেে 
সাম্রাপ যর ব্ল্যাক টসটঠডপকপির ককাে ট টেসিা এপদর ভাল কলপেপছ? েযালাকটিক 
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সাম্রাপ য ওরা কয সব অেরাধ করপো, কস সপবর সাপে এপদর অেরাপধর টমল 
কেই। আন্ত:গ্রহ ও োরকাপলাপকর ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি প্রটেেক্ষ্ টহপসপব 
ছাোেে-রাপের সরকাটর বাটহেীর সাপে অটবরাম সংঘাপে টলপ্ত টছল, টকন্তু ব্ল্যাক 
সাে টসটঠডপকি ককাে কদপশর সরকাপরর সাপে ককাে প্রকার সংঘাপে কেই। 
েযালাকটিক রাপ যর ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি একিা টেটদেি ও োর টেেটন্ত্রে 
এলাকাে োপদর কহড-পকাোিোর িােে কপরটছল এবং ছাোেে েযালাটক্সপে 
োপদরর টেেটন্ত্রে বহু এলাকা টছল। টকন্তু এই ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির এ রকম 
টকছু আপছ বপল মপে হপি ো, আর ককাে কদপশ োপদর েপক্ষ্ এমে একিা 
টেেটন্ত্রে এলাকা িােে সম্ভব েে। ভারপে মাওবাদীপদর টেেটন্ত্রে টবশাল এলাকা 
আপছ সেয, টকন্তু মাওবাদীরা এই ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির মে সংেেে েে। 
মাওবাদীরা  েেপণ্রর ইসুয টেপে  েেণ্পক সাপে টেপে োপদর যুদ্ধ চালাপি। 
আর ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি োপদর কোেে এপ ঠডা টেপে বলপে কেপল  েেপণ্র 
টবরুপদ্ধই যুদ্ধ চালাপি। আমাপদর এই গ্রপহর ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির ছাোেে-
রাপ যর ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির একিা বড় টমল কদো যাপি। কসিা হপলা, ঐ 
ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির মে এরাও কোেপে োপদর েৎেরো চালাপি। টকন্তু 
কোেেীেোর এই এক টমপলর কারপণ্ এরা ঐ ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির োম গ্রহণ্ 
কপরপছ, এই যুটি েুব শটিশালী েে। োহপল এ ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির এই 
োম গ্রহপের আর টক কারে োকপে োপর? ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকিপক কবাঝার 
কক্ষ্পি এই প্রােটমক টবষপেরই ককাে কূল-টকোরা োটি ো ক াপসিাইে।’ োমল 
আহমদ মুসা। 

‘আপরকিা েজ্জ্বল টদক ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির আপছ। বহু শোটে ধপর 
োরা এই োম টেপে কোিা ছাোেে েযালাটক্সপে কা  করপছ। অদময োরা। সব 
টবেযেপের মপধয কেপক োরা েেুে শটিপে ক পে ওপে। সবপশপষ োরা প্রকাশ্য 
োপম কা  করপছ আপের কসই একই লপক্ষ্। এই দবটশিয কয ককাে সংেেপের 
কলাভেীে হপে োপর।’ বলল ক াপসিাইে। 

‘টেক বপলছ ক াপসিাইে। এিা হপে োপর। োপদর অদময দবটশপিযর 
কারপণ্ই এই ব্ল্যাক সাে োপদর োম গ্রহণ্ কপরপছ। টকন্তু ওপদর েপেশ্য টছল 
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ছাোেে েযালাটক্সর ক্রাইম-লডে হওো, েড-িাদার হওো এবং োরপল এই েড 
ছাোেে েযালাটক্সর শাসকও হপে বসা। োহপল এই ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির 
েপেশ্য টক?’ বলল আহমদ মুসাা্ 

কমাবাইল কবপ  েেল আহমদ মুসার। 
‘একটদপে সব প্রপশ্নর  বাব আসপব ো। েুটম কিটলপিাে ধর।’ 

ক াপসিাইে বলল। 
আহমদ মুসা েুপল টেল কমাবাইল। 
আহমদ মুসা কল অে কপর সালাম টদপেই ওোর কেপক কঠে শুেপে কেল 

কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীর। 
আহমদ মুসার কঠে কেপেই ওোর কেপক স্বরােমন্ত্রী বলল, ‘টম. আহমদ, 

আটম একিু আেোর ওোপে আসপে চাই।’ 
‘ওপেলকাম, এেে টকংবা কয ককাে সমে। টকন্তু টক বযাোর বলুে কো? 

আেোর টে:শ্বাস কিলার সমে কেই। আেটে কো শুধুই কবড়াপে আসপে োপরে 
ো, োও টরোদ কেপক।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘একিা টবষে টেপে আটম আেোর সাপে আপলাচো করপে চাই। টবষেিা 
কছাি, টকন্তু ইঠিাপরটিং।’ বলল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী কিটলপিাপের ও প্রান্ত কেপক। 

‘আমার কো দারণ্ আগ্রহ হপি। বলুে ো টবষেিা টক?’ আহমদ মুসার 
ট জ্ঞাসা।। 

‘আেটে শুপে হেপো হাসপবে! টকন্তু টক  াটে টবষেিা আমরা এড়াপে 
োরটছ ো।’ 

বপল একিু োমল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। সংপে সংপেই আবার শুরু করল, 
‘আমাপদর টরোদ টবশ্বটবদযালপের অযাডভান্সড কিকেলট  অব ইটিটেোটরং-এর 
টবজ্ঞােী োপলদ কমাহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-মক্কী একিা স্বপ্ন কদপেপছে। কস স্বপ্ন 
টেটে বপলপছে োর স্ত্রীপক। োর স্ত্রী স্বপপ্নর ো’বীপরর  পন্য যাে ইমাম সেদ  াপম 
মসট পদর েটেব প্রধাে আপলপমর কাপছ। স্বপপ্নর ো’বীর শুপে মুষপড় েপড়ে 
টবজ্ঞােীর স্ত্রী। টেটে টবজ্ঞােীর টবশ্বটবদযালপে যাওো বন্ধ কপর কদে। এ টেপেই 
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কবাঁপধপছ সমস্যা। সরকার টবষেটি টেপে টবজ্ঞােীর েটরবাপরর েের চাে সৃটি 
করপে টদ্বধা কবাধ করপছ।’ োমল স্বরােমন্ত্রী। 

‘টম, কহাম টমটেিার, স্বপ্নিা টক?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘একটদে টেটে োটড় ড্রাইভ কপর টবশ্বটবদযালে কেপক টিরটছপলে। োাঁর 

োটড়িা যেে টবশ্বটবদযালে ও োপদর ককাে এক িাপে কেৌাঁপছপছ, েেে টেটে 
কদেপে কেপলে এক ে কলাক োাঁ াপকালা কপর এক ে মটহলাপক টেপে 
অটিরভাপব োপক ডাকপছ। ডাক শুপে টবজ্ঞােী সাপহব োপদর োপশ টেপে োর 
োাঁটড় দাাঁড় করাপলে। োটড় োপশ দাাঁড়াপেই কলাকটি বলল, স্যার, আটম এক ে 
িুযটরি। এোপে এপসটছলাম টরোপদর সবপচপে প্রাচীে এই মসট দ কদেপে। 
হোৎ আমার স্ত্রী সংজ্ঞা হাটরপে কিপলপছ। আমার স্ত্রী হািে-প্রপব্ল্ম আপছ। এেটে 
োপক হাসোোপল কেো দরকার, টি  আমাপক সাহাযয করুে। ‘অবশ্যই’ বপল 
টবজ্ঞােী োটড়র কেছপের দপরা া েুপল টদপলে। কলাকটি সংজ্ঞাহীে স্ত্রীপক কেছপের 
টসপি েুপল টদপে সামপের সীপি এপস বসল। টবজ্ঞােী োটড় চালাটিপলে। আবার 
ড্রাইটভং সীপি বসপলে টেটে। টবজ্ঞােী োটড় িযািে টদপে যাটিপলে। এমে সমে 
টেটে অনুভব করপলে োর মাোর কেছপে শি টকছু এপস কযে কেকল! কেছে 
টিপর টেটে কদেপলে োর মাোে োক করা টরভলবার! টরভলবার কসই কমপেটির 
হাপে যাপক সংজ্ঞাহীে অবিাে োটড়পে েুপলটছল কলাকটি। টবটিে, ভীে টবজ্ঞােী 
কচাে টিটরপে চাইপলে োপশ বসা কলাকটির টদপক। কদেপলে কলাকটির বাম হাে 
োর টদপক েপে আসপছ। োর হাপে রুমাল। টবজ্ঞােী টকছু বুপঝ ওো, বলার 
আপেই কলাকটির রুমাল োর োপকর েের কচপে বসল। োরের আর টকছু োর 
মপে কেই। প্রাে সংপে সংপেই োাঁর ঘুম কভপে যাে। এই হপলা স্বপ্ন।’ বপল োমল 
কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

আহমদ মুসা হাসল ো, বরং োর কোল কুটিে হপলা। ‘টম. কহাম 
টমটেিার, টবজ্ঞােী টক টেপে েপবষণ্া কপরে? 

‘েটে এক ে বহুমুেী টবজ্ঞাে প্রটেভা,  োব। কস্পস ইটিটেোটরং ও 
কমটরে ইটিটেোটরং-এ টেটে টবপশ্বর কপেক ে টবরল প্রটেভার এক ে। কস্পস 
ইটিটেোটরং ও কমটরে ইটিটেোটর-এর োর সাম্প্রটেক দুই আটবষ্কার যুোন্তকারী। 
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কল্পোর ‘এটঠি-মযািার িপুেল’-পক টেটে বাস্তপব টেপে এপসপছে। এই ‘এটঠি-
মযািার িপুেল’ বযবহাপরর েেপযােী কস্পস-ক্রযািপির ইটিেও টেটে দেরী 
কপরপছে। এই ইটিে হপব প্রচটলে ইটিপের কচপে প্রাে েিাম গুণ্ হালকা, টকন্তু 
কস্পস অটেক্রম করার কপেক লক্ষ্ গুে কবটশ। এই ইটিে বযবহাটরক েযোপে এপল 
আন্ত:োরকা, আন্ত:েযালাটস্ক কস্পস োপভল সম্ভব হপব বপল মপে করা হপি। 
অন্যটদপক টবজ্ঞােী-এটঠি-মযািার বযবহার েেপযােী হাল্কা এমে একিা কমটরে 
ইটিে কডভলে কপরপছে যা আমাপদর করাডকাপরর মে কমটরে কাপর বযবহার করা 
যাপব।। এই বযবহার সিল হপল মহাসাের-েটরবহপে এপকবাপর টবিব এপস 
যাপব।’ োমল কসৌটদ স্বরািমন্ত্রী। 

েজ্জল হপে েপেটছল আহমদ মুসার কচাে-মুে। 
বলল, ‘আল-হামদুটলল্লাহ! এমে অটবশ্বাস্য প্রটেভা আমাপদর আপছ! 

টকন্তু োপক টেপে কো ককাে আপলাচো শুটেটে, োর এসব আটবষ্কাপরর কোও 
শুটেটে ককাোও।’ 

‘োপক টেপে ককাে আপলাচো টেটে েছন্দ কপরে ো। োর েপবষণ্া-
কপমের টবষেও টেটে অেটরহাযেয কক্ষ্িগুপলার বাইপর কযপে টদপে চাে ো। টেটে 
ককােটদে ককাে সংবাদ েপির োোেও আপসেটে। এমেটক টবশ্বটবদযালপের 
অপেক অধযােকও োপক কচপেে ো।’ কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী বলল। 

‘আল-হামদুটলল্লাহ! আল্লাহর অপশষ শুকটরো আদাে করটছ কয, টেটে 
দো কপর এমে একটি প্রটেভা আমাপদর মাপঝ টদপেপছে।’ 

বপল আহমদ মুসা চুে করল। হোৎ েম্ভীর হপে েেল োর মুে। টচন্তার 
একিা েভীর ছাো োর কচাপে-মুপে। সাম্প্রটেককাপল টকডন্যাে হওো টবটভন্ন 
শাো ও কেশার শীষে বযাটিপদর কো মপে েড়ল। কসই টকডন্যাপের স্বপ্ন কদেপলে 
েটে, টযটে এক ে টবজ্ঞােী। এমে টবজ্ঞােী টযটে অেন্য, অটবশ্বাস্য প্রটেভার 
অটধককারী। একই সাপে এক ে টবজ্ঞােী ‘কস্পস ইটিটেোটরং ও কমটরে 
ইটিটেোটরং’- এ েপবষণ্ার শীপষে কেৌছপে োপর! ো ভাবোরও অেীে টছল। 

‘োাঁর  পন্য আমরা সহপযাটেো চাই আেোর টম. আহমদ মুসা।’ বলল 
স্বরােমন্ত্রী ওোর কেপক। 
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‘টক সহপযাটেো টম. কহাম টমটেিার? আহমদ মুসা বলল। 
‘স্বপ্নিা েটরষ্কার টকডন্যাটেং-এর। আর টবজ্ঞােী ও আেিিযাটঠডং 

স্কলারপদর টকেন্যাটেং ঘিো সাম্প্রটেককাপল ঘপিপছ। েুটলশ প্রধাপের কাপছ 
শুেলাম, আেটে এই টবষেিা টেপে ভাবো-টচন্তা করপছে। োপদমুল হারামাইে 
শরীিাইে মহাে বাদশা একো  াোর ের এ টবষেিা েটেপে কদোর  পন্য 
আেোপকই অনুপরাধ করপে বপলপছে।’ বলল কসৌটদ স্বরািযমন্ত্রী। 

‘টবজ্ঞােী টম. োপলদ আবদুল্লাহ টক টবশ্বটবদযালপে যাে?’ ট জ্ঞাসা 
আহমদ মুসার। 

‘কপেকটদে কেপক কসো-কমাপঠডাপদর োহারাে টেটে টবশ্বটবদযালপে 
যাওো শুরু কপরপছে।’ কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘টেক আপছ টম. টমটেিার, আটম টরোপদ যাব। েপব কপব যাব ো 
আেোপক  াোব। একিা দাওোে টরোপদ আপছ আমার ও আমার স্ত্রীর।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘ককাোে দাওোে, টকপসর দাওোে? আমরা কো টকছু  াটে ো টম. 
আহমদ মুসা।’ 

‘িরাটস দূোবাপসর একিা দাওোে। দাওোেিা টবপের। টরোপদর 
িরাটস রােদেূ ও আমার স্ত্রী একই িরাটস েটরবাপরর। কসই সূপিই দাওোে 
আমার স্ত্রীপক। স্ত্রীর সাপে আটমও আটছ।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘হ্াাঁ, িরাটস রােদেূ টমস কমরী ক টেিারও কো ফ্রাপন্সর বুরবুে 
রা বংপসর কমপে। আলহামদুটলল্লাহ। োহপল কো আেটে মযাডামসহ আসপছে? 
কপব?’ কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী বলল। 

‘সটর, টবপের োটরেিা আটম  াটে ো। টবষেিা টডল করপছে কো আমার 
স্ত্রী। আটম ক পে আেোপক  াোব।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ো  োব, আটমই কিটলপিাে করব। োহপল স্যার, এেেকার মে 
এোপেই ……।’ 

কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীর মুপের কো কশষ ো হপেই আহমদ মুসা বলল, ‘ওপক 
মুহোরাম। আসসালামু আলােকুম।’ 
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‘ধন্যবাদ, ওো আলােকুম আসসালাম।’ওোর কেপক ধ্বটেে হপলা 
কসৌটদ স্বরােন্ত্রীর কঠে। 

আহমদ মুসা কল অি করপেই ক াপসিাইে বলল, ‘টবপের োটরে ২৭ 
র ব। আমরা কো যাব টবপের অন্তে দু’টদে আপে।’ 

কোিা কশষ কপর কসািাে কসা া হপে বসল ক াপসিাইে।হাসল।বলল, 
‘টবপেপে োহপল কোমার যাওো হপি ো।’ 

‘ককে? যাওো আরও োকাপোি হপেপছ ক াপসিাইে।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘ো হপেপছ, টকন্তু কসিা টবপেপে যাওো েে, যাি টেপ র টমশপে।’ বলল 
ক াপসিাইন্ মুপে োর কৃটিম োম্ভীযে। 

‘ো বপি, েুটম কো সব শুপেছই। টকন্তু টবপেপে এযাপিঠড করার সাপে এর 
ককাে সম্পকে কেই। আহমদ মুসা বলল। 

‘টকন্তু কোমার সাপে এর সম্পকে আপছ। হেপো টবপের আসপরও েুটম 
েুাঁ পব ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির কােপক।’ বলল ক াপসিাইে। োর মুে কেপক 
কৃটিম োম্ভীযে েেেও কাপিটে। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘েুটম টেকই বপলপছ ক াপসিাইে। কচাে 
কসিা কোাঁ া স্বাভাটবক, টকন্তু মে টবপের আেন্দ কষাল আোই েেপভাে করপব েুটম 
টেটশ্চে োক।’ 

হাসল এবার ক াপসিাইেও। 
সপর এল আহমদ মুসার কাপছ। ঘটেষ্ঠ হপলা স্বামীর। আহমদ মুসার কাাঁপধ 

মাো করপে বলল, ‘েুটম ো বলপলও এিা আটম  ােোম। যার যা োওো োপক 
েুটম ো দাও। দ্বাটেপত্বর দাবী েুটম েূরণ্ কর, আবার মেপক েুটম সামান্যও বটিে 
কর ো।’ 

‘ধন্যবাদ ক াপসিাইে, কোমার এই সাটিটিপকপির  পন্য। াপো, 
আল্লাহ স্ত্রীর সাক্ষ্যপকই সবপচপে কবটশ মূলয কদে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আর স্ত্রীর  পন্য স্বামীর সাক্ষ্য?’ ট জ্ঞাসা ক াপসিাইপের। 
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হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এই টবষপে আটম টকছুই  াটে ো। আটম এ 
সংক্রান্ত ককাে হাটদস েটড়টে।’ 

‘স্ত্রীর  পন্য স্বামীর সাপক্ষ্যর দরকার কেই?’ ক াপসিাইে বলল। 
‘মপে হে আল্লাহ কমপেপদর কিভার কপরপছে। টেটে আপেরাপে 

কমপেপদর ভােয স্বামীপদর মুোপেক্ষ্ী করপে চাে ো।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আল্লাহ রাবু্বল আলাটমে আল ককারআপে বপলপছে, ‘স্বামী ও স্ত্রী এপক 

অেপরর অটভভাবক।’ মাপে সমাে োরা। োহপল স্বামী-স্ত্রীর োরস্পাটরক সাপক্ষ্যর 
কক্ষ্পি সমাে টেিপমঠি হপব ো ককে?’ বলল ক াপসিাইে। 

‘আল্লাহর সৃটিরই এিা একিা প্রকৃটে কয, সবলপক দুবেপলর সাপক্ষ্যর 
মুোপেক্ষ্ী করা হপেপছ, টকন্তু দুবেলপক সবপলর সাপক্ষ্যর মেুাপেক্ষ্ী করা হেটে। 
কারণ্ সবলরা অপেক কক্ষ্পিই দুবেপলর প্রটে অটবচার কপর, করপে োপর। আর 
কিেরাটেভাপব োরীরা দুবেল ও েুরুষরা সবল।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘চমৎকার, বুঝলাম। টকন্তু সাক্ষ্য আইপের কক্ষ্পি দুই োরীর সাক্ষ্যপক 
এক েুরুপষর সমাে করা হপেপছ মাপে টবচাযে ককাে টবষপে এক ে েুরুপষর সাক্ষ্য 
যপেি হপব, আর সাক্ষ্ী যটদ োরী হে, োহপল দুই োরীর সাক্ষ্য ো কেপল ো 
গ্রহণ্পযােয হপব ো। এোপে কো োরী েুরুপষর অপধেক হপে কেপছ।’ বলল 
ক াপসিাইে। 

‘ো ক াপসিাইে, কোমাপক এোপেও টবষেিাপক সবল ও দুবেপলর 
দৃটিপকাণ্ কেপক কদেপে হপব। োরীপদর স্বভাব াে টকছুিা অসুটবধা ও দুবেলাোর 
কারপণ্ সাক্ষ্য দাপের কক্ষ্পি োরীপদর ককাে চাে বা প্রভাপবর টশকার হওোর 
আশংকা কবটশ। োই ন্যাে-টবচার টেটশ্চে করার  পন্যই এক েুরুপষর বদপল দুই 
োরীর সাক্ষ্য চাওো হপেপছ। দুই োরী একি হপল স্বাভাটবকভাপব োপদর 
ক্ষ্মোেে হে, োপদর ক্ষ্মো কবপড় যাে। সম্ভবে আল্লাহ এিাই কচপেপছে।’ 
োমল আহমদ মুসা। 

ক াপসিাইপের মুপে হাটস িুপি েপেপছ। 
বলল, ‘ধন্যবাদ কোমাপক। েুটম কটেে টবষেপক সহ  কপর েুলপে 

োর। টবষেিা এভাপব আমার মাোে আপসটে…..।’ 
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ক াপসিাইপের কোর মপধযই আহমদ মুসার কমাবাইল কবপ  েেল 
আবার। 

‘এক্সটকে  টম. ক াপসিাইে!’ বপল আহমদ মুসা কমাবাইল হাপে েুপল 
টেল। 

কল ওপেে কপর ‘হ্াপলা’ বপল সাড়া টদপেই ওোর কেপক সালাম কভপস 
এল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীর। 

আহমদ মুসা সালাপমর  বাব টদপেই বলল, ‘োরাে ককাে েবর  োব?’ 
‘হ্াাঁ টম. আহমদ মুসা। আেোর সাপে কো বপল কিটলপিাে রােপেই 

অেযারপলস কেলাম েুটলশ প্রধাপের। োর কাছ কেপক  ােপে োরলাম আমাপদর 
টবজ্ঞােী টবশ্বটবদযালে কেপক বাসাে কিরার েপে আক্রান্ত হপযপছে। টেটে…..। 

কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীর কোর মাঝোপেই আহমদ মুসার বলল, ‘টকডন্যাে 
হেটে, আক্রান্ত হপেপছে?’ 

‘হ্াাঁ টম. আহমদ মুসা, আল্লাহ রক্ষ্া কপরপছে। টকডন্যাে হওো কেপক 
কবাঁপচ কেপছে। োাঁর কেছপের কসো কমাপঠডার দু’টি োটড়ই ধ্বংস হপেপছ। মারা 
কেপছে ৬  ে কপমাপঠডার সবাই। টবজ্ঞােীর ড্রাইভারপক ওরা গুটল কপর 
কমপরপছ।টবজ্ঞােীপকও ওরা টেপে যাটিল। এই সমে কসোবাটহেীর দু’টি িহল 
োটড় দু’টদক কেপক এপস েপড়। টবজ্ঞােীপক করপেই ওরা োটলপে যাে। টবজ্ঞােী 
......।’ 

আবারও কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীপক বাধা টদপে আহমদ মুসা বপল েেল, ‘ওরা 
কেটি োটড় টেপে এপসটছল? টবজ্ঞােীপক ওরা োটড়পে েুলপে োপরটে?’ 

‘কছাি একিা মাইপক্রা টেপে োরা এপসটছল। ওরা টবজ্ঞােীর োটড়র 
ড্রাইভারপক হেযা কপর োপক বাইপর কিপল টদপে ওপদর এক ে আমাপদর 
টবজ্ঞােীপক সংজ্ঞাহীে কপরটছল, অন্য ে োটড়র সীপি েেপে যাটিল, এ সমে 
কসোবাটহেীর দু’টি োটড় এপস েপড়। েেে ওরা টবজ্ঞােীর োটড় কেপক ছুপি এপস 
মাইক্রপে ওপে। োটলপে যাে মাইপক্রাটি। েপর স্পি কেপক এক ে েুটলশ 
অটিসাপরর মাধযপম  ােলাম, টবজ্ঞােীর োটড়র চাটবিা টেহে ড্রাইভাপরর হাপে 
টছল। ড্রাইভার…………।’ 
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কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীর কোর মাঝোপে আবার কো বপল েেল আহমদ মুসা। 
বলল, ‘ আল্লাহর অপশষ শুকটরো টম. স্বরােমন্ত্রী! টবজ্ঞােীর ড্রাইভার  ীবে 
টদপেপছে, টকন্তু বাাঁটচপে কেপছে টবজ্ঞােীপক। আমার মপে হে, টবজ্ঞােীর োটড় বহর 
আক্রান্ত হওোর ের যেে ওপদরপক টবজ্ঞােীর োটড়র টদপক আসপে কদপে, েেেই 
ড্রাইভার োটড়র চাটব হাপে টেপেটছল টকংবা অ াপন্তই োটড়র চাটবটি োর হাপে 
এপস টেপেটছল। োটড়পে চাটব োকপল সন্ত্রাসীরা টবজ্ঞােীসহ োর োটড় টেপে 
োলাে। সন্ত্রাসীরা ককে মারা যােটে? বলল আহমদ মুসা। 

‘ো, ওপদর ককে মারা যােটে। যারা টবজ্ঞােীর োটড়পে েপেটছল, কসই 
দুই সন্ত্রাসীপকই শুধু কদো কেপছ। মাইপক্রাপে কে ে সন্ত্রাসী টছল ো  াো 
যােটে। কয দু’ ে সন্ত্রাসী টবজ্ঞােীর োটড়পে েপেটছল, োপদর এক ে কমপে 
মানুষ টছল  াো কেপছ। মপে হে োপদর দু’ পেরই কোষাক বুপলি প্রুি টছল। 
দুই টদপকর এক ঝাাঁক গুটলর মুপে োরা েপড়টছল, টকন্তু ককাে িল হেটে।’ কসৌটদ 
স্বরােমন্ত্রী বলল।  

‘ওপদর এক ে কমপে টছল?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। োর কচাপে-মুপে 
টবিে! 

‘োই মপে করা হপি। দু’ পেরই এক রকম কোষাক টছল। এরেরও 
এক েপক কমপে মপে হপেপছ।’ বলল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘টবজ্ঞােীর কদো স্বপপ্নর দু’ ে সন্ত্রাসীর এক ে কমপে টছল। এোপেও 
দু’ পের এক ে কদো যাপি কমপে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টম. আহমদ মুসা, এই কমপেটিই গুটল কপর ড্রাইভারপক কমপর ড্রাইটভং 
সীপি বসপে যাটিল।’ বলল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘োহপল স্বপ্নিা সটেয হপলা টম. স্বরেমন্ত্রী।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘সটেয হপলা আংটশক। েুপরািা ো সেয হপে যাে, এই আেংক এেে 

আমাপদর টম. আহমদ মুসাা্।’ বলল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 
স্বরােমন্ত্রীর কো আহমদ মুসাপকও চমপকও টদল! টেক কোই বপলপছে 

স্বরােমন্ত্রী। স্বপপ্নর অপধেক সটেয, অন্য অপধেকও সটেয হপে োপর। অবশ্য োও 
সটেয হপে োপর। টকন্তু আহমদ মুসারও আশংকা, ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির োম 
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কেপক োপদর কযিুকু েটরচে োওো কেপছ, োপে এ ধরপের সংেেে কেেও হার 
স্বীকার কপর ো। ‘ডু অর ডাই’ হপে োপক ওপদর মপিা। টকন্তু ‘ডাই’ এটড়পে ওরা 
‘ডু’-পকই বাস্তবাটেে কপর। 

আহমদ মুসার কো বলপে কদরী কদপে ওোর কেপক কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীই 
কো বপল েেল, ‘টক ভাবপছে টম. আহমদ মুসা?’ এই মাি আমাপদর আপলাচো 
হপেপছ। কালপক সকাপল আেোপক আমরা টরোপদ চাই। িরাটস দূোবাপসর 
টবপের আমরা কোাঁ  টেপেটছ। কস অনুিাে সাে টদে ের হপি। বড় কদরী হপে 
যাপব। আমাপদর অনুপরাধ, কাল সকাপলই আেটে এোপে এপস যাপবে। 
মযাডামপদরও দাওোে আমাপদর এোপে। োপদমুল হারামাইে শরীিাইপের 
সম্মটেে অটেটে হপবে আেোরা।’ 

‘টবষেটিপক আটমও গুরুত্বেূণ্ে বপল মপে করটছ। েরাট ে ওরা আহে 
বাপঘর মে হপে কেপছ। আেোরা সাবধাে োকুে! আটম কাল সকাপল আসটছ।’  
আহমদ মুসা বলল। 

‘আল-হামদুটলল্লাহ। আেোরা আসুে। আমরা আেোপদর  ন্য অপেক্ষ্া 
কবে।’ বলল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘ওপক, টম. স্বরােমন্ত্রী। আমরা আসটছ ইেশাআল্লাহ আোমী কাল 
সকাপল। কো এোপেই কশষ।’ 

‘ধন্যবাদ টম. আা্হমদ মুসা। আসসালামু আলাইকুম।’ ওোর কেপক বলল 
কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

আহমদ মুসা সালাপমর  বাব টদপে কল অি কপর টদল। 
আহমদ মুসা কমাবাইল রােপেই ক াপসিাইে বপল েেল, ‘োহপল কাল 

সকপলই আমাপদর কযপে হপি টরোপদ।’ 
‘স্যটর ক াপসিাইে। কোমার সাপে েরামপশের সুপযাে হপলা ো। রা ী 

ো হপে েোে টছল ো। টবজ্ঞােী আক্রান্ত হপেপছে। ছে ে কমাপঠডার  ীবে 
কেপছ। টকন্তু আল্লাহ টবজ্ঞােীপক রক্ষ্া কপরপছে। টেক সমে কসোবাটহেীর োটড় 
দু’টি এপস ো কেৌাঁছপল টবজ্ঞােী অেহৃে হপেে। আমার অনুমাে টমেযা ো হপল 
টবজ্ঞােীর টবেদ যােটে।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘স্যটর বলছ ককে? েুটম টেক টসদ্ধান্ত টেপেছ। আমার  পন্যও ভাল হপলা। 
কমরী ক টেিাপরর সাপে কপেক টদে কবটশ সমে কািাপে োরব।’ বলল 
ক াপসিাইে। 

‘ধন্যবদ ক াপসিাইে। যেিুকু সহপযাটেো স্বাভাটবক, েপব কচপে 
অপেক কবটশ সহপযাটেো কোমার কাছ কেপক োই।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘সহপযাটেো শেিা ককে? কোমার কা  টক আমার কা  েে?’ বলল 
ক াপসিাইে। 

‘অবশ্যই ক াপসিাইে!’ বপল আা্হমদ মুসা কাপছ কিপে টেপে চাইল 
ক াপসিাইেপক। 

ক াপসিাইে কহপস েপে সপর কযপে কযপে আেুল েুলল দর ার টদপক।  
আহমুদ মুসা কচাে কিরাল দর ার টদপক। কদেল দর া টদপে প্রপবশ 

করপছ আহমদ আবদুল্লাহ। োর হাপে কেলো টরভলবার। 
কস ছুপি এপস ঝাাঁটেপে েড়ল আহমদ মুসার ককাপল। 
‘টরভলবার ককাোে কেপল কবিা?’ আহমদ আবদুা্ল্লাহপক ট পজ্ঞস করল 

আহমদ মুসা। 
‘আটঠি মযাডাম আমার  পন্য এপেপছ।’ বলল আহমদ আবদুল্লাহ। 
‘কবশ ভাল কপরপছ। টকন্তু কবিা, কোমার টরভলবার হপলা কলম।’ বপল 

আহমদ মুসা েপকপির দামী কলমিা আহমদ আবদুা্ল্লাহর হাপে েুপল টদল। 
আহমদ আবদুল্লাহ টরভলবার কিপল টদপে আেপন্দর সাপে কলমিা হাপে 

টেল। োরের ছুপি টেপে মাপের োপশ বপস বলল, ‘েুটম কসটদে এ কলমিা 
আমাপক টেপে দাওটে। আবু্ব টদপেপছে আমাপক।’ 

ক াপসিাইে আহমদ আবদুল্লাহপক ককাপল কিপে টেপে বলল, ‘কোমার 
আব্বা অপেক ভাল কবিা।’ 

‘েুটমও ভাল আম্মা।’ মাপের ককাপল মুে গুাঁপ  বলল আহমদ আবদুা্ল্লাহ। 
‘কক বপলপছ?’ আহমদ আবদুল্লাহর কোপল একিা চুমু কেপে বলল 

ক াপসিাইে। 
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‘ককে?’ আব্বা বপলপছে। বলটে আব্বা েুটম? মাপের ককাল কেপক মুে 
েুপল আহমদ মুসার টদপক কচপে বলল আহমদ আবদুল্লাহ। 

‘হ্াাঁ, কোমার মা অবশ্যই একিু কবটশ ভাল। আর কবিা, দুটেোর সব 
মানুষই ভাল, যারা োরাে োরা ছাড়া। আল্লাহ সব মানুষপক ভালবাপসে। 
আমাপদরও সবাইপক ভালবাসা েটচে।’ 

বপল আহমদ মুসা আহমদ আবদুল্লাহর োপল কেপহর একিা কিাকা টদপে 
েপে দাাঁড়াল। 

ক াপসিাইেও েপে দাাঁড়াল। বলল, ‘চল কদটে আহমদ আবদুল্লাহ, 
কোমার আটঠি মযাডাম আর টক টেপে এল?’ 

 
 
 
েরটদে সকাল ৭িার মপধযই আহমদ মুসারা মটদো টবমােবন্দপর 

কেৌপছটছল। 
কসৌটদ টবমাে বাটহেীর একিা টবপশষ টবমাে আহমদ মুসাপদর টেপে যাপব 

টরোপদ। 
আহমদ মুসারা বপসটছল টভটভআইটে লােপি। টমটেি োপেক আপে 

টবমাে বন্দপরর কিশে মযাপে ার বপল কেপছ আহমদ মুসাপক, টবমাে করটড স্যার। 
কসঠোল এোরোটিপকর একিা িাইোল টসেন্যাপলর অপেক্ষ্া করপছ। 

বপস বপস আ পকর কােপ  কচাে বুলাপি আহমদ মুসারা। 
‘টরোপদর েেকালপকর েবরিা েুব কছাি কপর ছাো হপেপছ।’ আহমদ 

মুসাপক লক্ষ্ কপর বলল ক াপসিাইে। 
‘েপদ্বপের েবর মানুপষর টবস্তাটরে ো  াোই ভাল, এপদপশ এিা 

সাংবাটদকপদর একিা দৃটিভংটে।’ আহমদ মুসা বলল। 
আহমদ মুসা আবার কােপ  মপোপযাে টদপে চাটিল। এ সমে োর 

কমাবাইল কবপ  েেল। 
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োড়াোটড় েপকি কেপক কমাবাইল কবর কপর টিপে ে র বুলাল। কদেল 
স্বরােমন্ত্রীর কিটলপিাে। 

কল অে করার সাপে লােডস্পীকারও অে কপর আহমদ মুসা বলল, 
‘আসালামু আলােকুম সালাম। ওপেল কাম টম. আহমদ মুসা। আেটে আসুে। 
এটদপক কশষ রাপে মারাত্মক ঘিো ঘপি কেপছ। এ টেপে আেটে ভাবপে শুরু 
করুে, এ পন্যই আমার এই কিটলপিাে।’ 

মুহুপেের  পন্য ওোপর কঠে োমল স্বরােমন্ত্রীর। একিু টবরটেও অসহ্ 
মপে হপলা আহমদ মুসার কাপছ। কস বলল, ‘টক মারাত্মক ঘিো টম. স্বরােমন্ত্রী? 
টবজ্ঞােী টম. োপলদ আবদুল্লাহর টকছু ঘপিপছ? টকডন্যােড হপেপছে টেটে?’ 

‘হ্াাঁ টম. আহমদ মুসা, েে রাে সাপড় টেেিাে টেটে টকডন্যােড্ 
হপেপছে বাসা কেপক।’ বলল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। েপদ্বপে কভপে েড়া োর কঠেস্বর। 

‘ওোর বাসাপো টবশ্বটবদযালপের টচচাসে হােট ং ব্ল্পক?’ ট জ্ঞাসা 
আহম্মদ মুসার। 

‘ট  হ্াাঁ। হাা্েট ং-এ টবশ্বটবদযালপের টে স্ব টসটকেটরটি বযবিা আপছ।’ 
আমরাও হােট ং-এর কেপি একদল েুটলশ টদপেটছলাম। 

োছাড়াও কসোবাটহেীর একিা কমাপঠডা ইেটেি এক ে কপেেপলর 
কেেৃপত্ব টবজ্ঞােীর বাটড়র কেপি োহারাে টছল। টবিপের বযাোর, কপেেলসহ 
োাঁচ ে কমাপঠডাপকই কেপি মৃে অবিাে োওো কেপছ।োপদর কদপহ ককাে 
আঘাে কেই। মৃেযুর কারণ্ এেেও  াো যােটে।’ োমল স্বরােমন্ত্রী। 

‘বােঠডাটর ওোপলর কেছে টদপকর প্রাচীর ককপি োহপর ওরা প্রপবশ 
কপরটছল।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘টেক বপলপছে। টক কপর  ােপলে আেটে?’ ট জ্ঞাসা কসৌটদ 
স্বরােমন্ত্রীর। োর কপঠে টবিে! 

‘কেপি যেে টকছু ঘপিপছ বপল আেটে বলপলে ো। েেে বুঝা কেপছ ওরা 
টবকল্প েপে হােট ং-এ ঢুপকপছ। অন্তে োাঁচ টিি েটরমাণ্ প্রাচীর ককপি ওরা 
োটড় টেপে প্রপবশ কপরটছল।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘টেক বপলপছে, টম. আহমদ মুসা। প্রাচীপরর কািা অংশ আমরা কমপে 
কদটেটে। োরা কেছপের প্রাচীর ককপি োটড় টেপে টভেপর প্রপবশ কপরটছল।’ বলল 
কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘কসো কমাপঠডাপদর কোষাক ওরা েুপল টেপেপছ টম. স্বরােমন্ত্রী?’ আহমদ 
মুসার ট জ্ঞাসা। 

‘আেোর অনুমাে সেয, আহমদ মুসা। কসো কমাপঠডাপদর কোষাক এবং 
োটড় টেপেই ওরা োটলপেপছ। ওপদর োটড়িা েপড় আপছ টবজ্ঞােীর বাটড়র কেপি। 
োটড়িা আেপরট িযাঠড। েেরাপেই একিা কশা-রুম কেপক োটড়িা চুটর কেপছ 
বপল আমরা  ােপে কেপরটছ।’ বলল স্বরােমন্ত্রী। ‘বাটড়র কভেপর ওরা টেশ্চে বাধা 
োেটে?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

‘বাটড়র কভেপর সবাই ঘুটমপে টছল। ওরা লযাসার বীম টদপে লক েটড়পে 
টদপে টে:শপেই সব দর া েুপল কিপল। মযাডাম ক পে েপেটছপলে। োাঁর সামপেই 
টবজ্ঞােীপক সংজ্ঞাহীে কপর টেপে কেপছ। যাওোর সমে একিা টমটে টরভলবার 
টদপে িাোর কপর মযাডামপে্ সংপে সংপেই মযাডাম জ্ঞাে হাটরপে কিপলে।’ বলল 
কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘মযাডাম টক বপলপছে, কে ে ওরা ঘপর ঢুপকটছল?’ ট জ্ঞাসা করল 
আহমদ মুসা। 

‘টেে ে ঘপর ঢুপকটছল। োপদর মপধয এক ে টছল কমপে। কমপেটির 
টছল েুব কবটশ টক্ষ্প্র। কসই টবজ্ঞােীপক সংজ্ঞাহীে কপর কাাঁপে েুপল কেে। েুরুষ 
দু’ ে টরভলবার েুপল োহারা টদটিল।’ বলল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘ককাে রুপি োরা োটলপেপছ, কসিা টক  াো কেপছ?’ ওরা যাপে কদপশর 
বাইপর কযপে ো োপর োর বযবিা কপরপছে টেশ্চে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘কদপশর সকল সড়ক, কেৌ ও টবমাে বন্দপর করড-এলািে  াটর করা হপেপছ 
কভার সাপর োাঁচিা কেপক। ককাোও কেপক ককাে েেয আমরা োইটে।’ বলল কসৌটদ 
স্বরােমন্ত্রী। 

‘আেোপদর টরোপদর রাস্তাে কো কলা  সাটকেি কযাপমরার োহাড়া 
আপছ। োর টরপোিে কেপক টক  াো কেপছ?’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘কসিা এক টবিে! সব টরপোিে আমরা কেপেটছ। টকন্তু টমটলিাটর 
কমাপঠডাপদর কয োটড় টেপে ওরা োটলপেটছ কস োটড়পক টরোপদর ককাে রাস্তাে 
কদো যােটে।’ বলল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘োহপল মাঝোপে োরা আবার োটড় োপেপছ অেবা োটড়টিপক োরা 
 যাটমং কযাপমাপেপ  কঢপক টেপেটছল।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘কযাপমরা কচাে আড়াল করার মে  যাটমং কযাপমাপেপ  কো টবপশ্বর 
একিা দুষ্পােয ও অেযান্ত বযেবহুল কিকেলট ! মাি সাম্প্রটেককাপল আমরা এই 
কিকেলট  টেপে এপসটছ। একিা সন্ত্রাসী সংেেে এিা োপব টক কপর?’ বলল 
কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আটম  াটে ো, এই টকডন্যাোররা কারা। 
োরা যটদ ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি হে, োহপল মপে কটর ককাে কিকেলট ই ওপদর 
বাইপর কেই।’ 

‘আমাপদর েপদ্বে বাটড়পে টদপি, টম. আহমদ মুসা।’ বলল কসৌটদ 
স্বরােমন্ত্রী। 

‘স্যটর, বাস্তবো আমাপদর সবাইপক  ােপে হপব।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ধন্যবাদ টম. আহমদ মুসা, দু:পের মপধযও একিু রস করলাম। ওপক, 

আেটে আসুে। আর োস ককাে েরামশে োকপল বলুে।’ 
‘ধন্যবাদ টম. স্বরােমন্ত্রী। ঘিোর ের যা করার আেোরা ো সবই 

কপরপছে। আমার একিা অনুপরাধ েে এক মাপস কসৌটদ আরপব যারা প্রপবশ 
করপবে োপদর িপিাসহ োটিেকুলারস আমার প্রপো ে। আেোরা দো কপর এর 
বযবিা করপবে।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ধন্যবাদ টম. আহমদ মুসা, এপসই কেপে যাপবে। ওপক। এোপেই কশষ। 
আস্সালামু আলাইকুম।’  

‘ওো আলাইকুম সালাম’ বপল আহমদ মুসা কল অি কপর টদল। সবাই 
েদ্গ্গ্রীবভাপব োটকপে টছল আহমুসার টদপক। সবার কচাপে-মুপেই েপদ্বে। কিশে 
মযাপে ার আহমদ মুসাপক বলপে এপসটছল কয কিশে টবপশষ টবমাে কিক-অি 
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েযোপে আপছ। আহমদ মুসারা েেপলই টবমাে ছাড়পব।টকন্তু স্বরােমন্ত্রীর সাপে কো 
বলপছে ক পে এবং আপলাচোর টবষে শুপে কো বলপে আর সাহস কপরটে। 

ক াপসিাইেও টবব্রে অবিাে েপড়টছল। টকন্তু আহমদ মুসাপক টডস্ট্াবে 
করা েটচে মপে কপরটে। টবজ্ঞােী টকডন্যােড্ হপেপছ োর মেিাও মুষপড় 
েপড়টছল। 

আহমদ মুসা কমাবাা্ইল েপকপি করপে মাো েুপল সামাপে চাইপেই 
দর াে দাাঁড়াপো টবমাে বন্দপরর কিশে মযাপে াপরর ে পর েপড় কেল। বলল, 
‘স্যটর, কপ্রে বুটঝ দাাঁটড়পে আপছ?’ 

‘কো প্রপব্ল্ম স্যার। কিপের সমে ২০ টমটেি টেটছপে কদো হপেপছ।’ বলল 
কিশে মযাপে ার। 

হােঘটড়র টদপক োটকপে আহমদ মুসা বলল, ‘োর মাপে আর দশ টমটেি 
সমে আমাপদর হাপে আপছ।’ 

আহমদ মুসার কোর করশ বাোপস কমলবার আপেই বাইপর কেপক টবকি 
টবপফারপণ্র শে কভপস এল। 

চমপক েেল সবাই। প্রচঠডভাপব ককাঁপে েপেটছল টবটডংিাও। 
কসা া হপে বসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এ টবপফারপণ্র শে রােওপের 

টদক কেপক এপসপছ। োর মাপে ককাে টবমাপে টবপফারণ্ ঘপিপছ’। 
টবপফারপণ্র শে শুপেই ছুপি কবটরপে টেপেটছল কিশে মযাপে ার। 
কপেক মূহূপেের মপধযই এক ে েুটলশ অটিসার ছুপি এল আহমদ মুসার 

টভটভআইটে কপক্ষ্। বলল আহমদ মুসাপক, ‘স্যার, কয টবপশষ টবমাপে আেোর 
যাবার কো টছল, কস টবমােটি টবপফারপণ্ েপড় কেপছ।’ 

আহমদ মুসা বপস কেপকই শান্তভাপব কোিা শুেল। টহপসব কপর কদেল, 
কিটলপিাে টরটসপভর কারপণ্ কদটর ো হপল টেক সমপে টবপশষ টবমােটি আকাপশ 
েড়পল টবমােটি এেে টরোপদর আকাপশ োকপো। টরোপদর আকাপশই টবমােটি 
টবপফারপণ্ কভপে েড়পো োপদর সাপে টেপেই। মূহুপেের  পন্য োর কচাে দু’টি 
কপোর হপে েেল। একিা েষ্ণ করাে বপে কেল কোিা শরীপর। 
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টেপ পক সামপল টেপে আহমদ মুসা োকাল ক াপসিাইপের টদপক। 
ক াপসিাইপের কচাে-মুে ভপে আড়ি। কস আহমদ আবদুল্লাহপক শি কপর বুপক 
 টড়পে ধপর আপছ। 

আহমদ মুসা োর ডাে হাে ক াপসিাইপের কাাঁপধ করপে বলল, ‘আল্লাহ 
আমাপদর সাপে রপেপছে। টেটেই কো আমাপদর বাাঁচাপলে! ভে করপল আল্লাহর 
এ সাহাযযর অমযেদা হে ক াপসিাইে। 

‘হাসবুোল্লাহ! আল্লাহই আমাপদর  পন্য যপেি। টেক, টেটে টে  হাপে 
আমাপদর কোিা েটরবারপক বাাঁচাপলে। আল-হামদুটলল্লাহ!’ 

বপল ক াপসিাইে আহমদ আবদুল্লাহপক োপশ বটসপে আহমদ মুসাপক 
বলল, ‘স্যটর, মােটবক অপেক দুবেলো মানুষ অপেক সমে কাটিপে েেপে োপর 
ো। আটম কস ধরপের এক ে মানুষ। আল্লাহ মাি করুে।’ 

‘ধন্যবাদ ক াপসিাইে।’ বপল আহমদ মুসা োকাল েুটলশ অটিসাপরর 
টদপক। 

েুটলশ অটিসার কপক্ষ্র বাইপর টেপে দাাঁটড়পেটছল। আপরক ে 
অটিসারও োর োপশ এপস দাাঁটড়পেপছ। আহমদ মুসা ওপদর েপেযশ্য কপর বলল, 
‘আটম টবপফারপণ্র  ােোে কযপে চাই। কিশে মযাপে ার ককাোে?’  

েপর কয অটিসার এপসপছ, কস েুটলশ অটিসার ঘপর ঢুকল। টবেপের 
সাপে বলল, ‘স্যার, টবমাে বন্দপর আটম আেোর টসটকেটরটির দাটেপত্ব আটছ। 
কোিা টবমাে বন্দপর এেে সাচে চলপছ স্যার। স্যার, সাচে কশষ ো হওো েযেন্ত 
আেোপক এোপেই অপেক্ষ্া করপে অনুপরাধ করা হপেপছ।’ 

েুটলশ অটিসাপরর কো কশষ হপেই আহমদ মুসার কমাবাইল কবপ  
েেল। আহমদ মুসা কদেল মটদো মেওোরার েভেেপরর কিটলপিাে। 

আহমদ মুসা কল অে কপর সালাম টদপেই ওোর কেপক েভেেপরর কঠে 
কশাো কেল। সালাপমর  বাব টদপে বলল, ‘ভাই আহমদ মুসা’ আটম আসটছ। 
টেপেই কো বলব। ওপক, আসসালামু আলাইকুম।’  

সালাপমর  বাব টদপে কর অি করপেই আবার কবপ  েেল আহমদ 
মুসার কমাবাইল। 
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টরোদ কেপক কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীর কিটলপিাে। 
আহমদ কল অে কপর সালাম টদল। ওোর কেপক কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীর কঠে 

কশাো কেল। সালাপমর  বাব টদপে বলল, ‘আল-হামদুটলল্লাহ! আল্লাহর হা ার 
কশাকর কয কিেিা টডপল হপেটছল! আটম মটদোে আসটছ, টম. আহমদ মুসা। ঐ 
কিপেই আটম আেোপদর টরোপদ টেপে আসব।’ 

‘ধন্যবাদ। আেোর আসািা ভাল হপব।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘এই ঘিো একিা বড় ষড়যন্ত্র। আটম টবটিে হটি, েেকাল আেোর 

সাপে কো বপল টেক করলাম, আ  আেটে আসপবে। আর টবমাে বাটহেীর ঐ 
টবপশষ টবমাপে আেটে আসপবে, কসিা টেক হপেপছ রাে ৮ িার ের ককমে কপর 
এিা সম্ভব হপলা?’ বলল ওোর কেপক েটদ্বগ্ন কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘এিা েুব সহ  েদন্ত টম. স্বরােমন্ত্রী। আেটে টেপদেশ টদে। েে রাে ৮িা 
কেপক যে কলাক টবমাে বন্দপরর িামোক এলাকাে প্রপবশ কপরপছ, যারা ঐ টবপশষ 
টবমােটিপে েপেপছ, োপদর সকপলর েের ে র রােপে, োরা কযে ককে সপর 
েড়পে ো োপর।’ 

‘ধন্যবাদ টম. আহমদ মুসা। আটম টেপদেশ টদটি। আটম েভেের 
মপহাদপের সাপে আপলাচো কপরটছ। একিা েদন্ত কটমটি েটেে হপেপছ মটদো 
মপোওোরার টেরােিা প্রধাপের কেেৃপত্ব। োরা কা  শুরু কপরপছ।’ বলল কসৌটদ 
স্বরােমন্ত্রী। 

‘ধন্যবাদ টম.স্বরােমন্ত্রী। আেোর আপের কিটলপিাে কলিা টছল লাটক 
কল। কলিা দীঘে হওোর কারপণ্ কিশে মযাপে ার কিপের সমে ২০ টমটেি 
টেটছপে কদে’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আল্লাহর হা ার কশাকর, আহমদ মুসা। আল্লাহ সাহাযয কপরপছে। 
আমরা টেটমি মাি। ওপক, টম. আহমদ মুসা। আর টকছু েরামশে?’ বলল কসৌটদ 
স্বরােমটন্ত্র। 

‘আেটে আসুে, আপলাচো করা যাপব।’ 
‘টেক আপছ টম. আহমদ মুসা। আসটছ আটম। আসসালামু আলােকুম।’ 
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আহমদ মুসা কমাবাইল রােপেই কসই েুটলশ অটিসারটি ঘপর ঢুকল। 
টকন্তু কস টকছু বলার আপেই কপক্ষ্ প্রপবশ করল কিশে মযাপে ার। 

টবধ্বস্ত োর কচহারা। বলল কস আহমদ মুসাপক, ‘স্যার, ওেপর টবশ্রাপমর 
 পন্য আমাপদর কপেকিা টভটভআইটে সুযি আপছ। কসোবাটহেীর এক্সপিাশে 
ইেটেি কসগুপলা সম্পূণ্ে স্বযাে কপর করটড কপরপছ। মযাডামপক টেপে আেটে 
কসোপে চলুে স্যার।’ 

‘েভণ্ের সাপহব কো আসপছে। টেটে ককাোে আসপছে?’ ট জ্ঞাসা 
আহমদ মুসার। 

‘সুযিগুপলার োপশই কপেকটি সীটিং রুম রপেপছ। ওরা ওোপেই বসপবে 
স্যার।’ বলল কিশে মযাপে ার। 

‘টেক আপছ চলুে।’ বপল আহমদ মুসা োকাল ক াপসিাইপের টদপক। 
আহমদ মুসা েপে দাাঁড়াল। ক াপসিাইেও। 
মাপের োপশ দাাঁটড়পে মাপের হাে আাঁকপড় ধপর আপছ আহমদ 

আবদুল্লাহ। 
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২ 
মটদো মপোওোরা টবমাে বন্দপর িে কোপর টভটভআইটে টমটিং রুম। 
ওভাল টসটিং টিটবপলর সভােটের আসপে বপসপছে মটদোর েভেের। 

োর এক োপশ কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী, অন্য োপশ বপসপছ আহমদ মুসা। অভাল কিটবল 
টঘপর অন্যপদর মপধয রপেপছ কসৌটদ অভযন্তরীণ্ কোপেন্দা প্রধাে, কসৌটদ কােঠিার 
কিরটর ম কোপেন্দা সংিার প্রধাে, েুটলশ প্রধাে ও মটদো মপোোরা টেরােিা 
কটমটির প্রধাে। 

মটদোর েভেের, আহমদ মুসা ও মটদো মপোওোরা টেরােিা কটমটির 
প্রধাে ছাড়া অন্য সবাই স্বরােমন্ত্রীর সাপে টরোদ কেপক এপসপছে। 

টমটিং েপদ্বাধে কপরটছপলে মটদোর েভেের। টেটে েপদ্বাধেী বিপবয 
বপলটছপলে, ‘আল্লাহর শুকটরো আদাে করটছ কয, অল্প সমপের  পন্য টরোদ 
কেপক স্বরােমন্ত্রী,  ােীে দুই কোপেন্দা বাটহেীর প্রধাে ও েুটলশ প্রধাে এপসপছে। 
আহমদ মুসা ও োর েটরবার আমাপদর োেটরক হপলও আমাপদর সম্মাটেে ও 
মূলযবাে অটেটেও। কসৌটদ আরপব োপদর  ীবপে েের আক্রমণ্ এই প্রেম। এই 
আক্রমণ্ আসপল কসৌটদ টসটকেটরটি বযবিারর েের। আমরা আেটন্দে কয, 
োপদমুল হারামাইে শরীিাইপের মহাে বাদশা টবষেটিপক এভাপব কদপেপছে 
এবং একটি সপবাচ্চে কটমটি টরোদ কেপক োটেপেপছে। োরা আসার আপে আমরা 
আরও দু’বার বপসটছ। আল-হামদুটলল্লাহ! আহমদ মুসার েরমপশে আমরা ঘিোর 
েভীপর প্রপবশ করপে কেপরটছ। একিা ষড়যন্ত্র কেিওোপকের কোিািাপকই মপে হে 
আইপডেটিিাই করা কেপছ। এ বযাোপর টরপোিে কেশ করার  ন্য আটম মটদো 
মপোওোরার টসটকেটরটি কটমটির প্রধােপক সংপক্ষ্পে টরপোিে কেশ করার  ন্য 
অনুপরাধ করটছ।’ 

প্রাপদটশক রা ধােী মটদো মপোওোরার টেরােিা কটমটির প্রধাে 
ক োপরল আলী আবদুল্লাহ আল-হাবশা কসা া হপে বসল। কো শুরুর িমোটলটি 
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কশষ কপর বলল, ‘টবপফারপণ্র সমে আটম টবমাে বন্দপরর টসটকেটরটি কপক্ষ্ 
টছলাম।’ টবপফারপণ্র সংপেই টবমাে বন্দর সীল কপর কদো হে। কােপক ঢুপক ও 
কবর হপে কদো হেটে। আর সংপে সংপেই টবমাে বন্দর সাচে করা হপেপছ 
সপন্দহ েক টকছ টকংবা কােপক োওো যাে টকো কসিা টেটশ্চে করার  ন্য। 
টবপফাটরে টবমাে ও টবপফারণ্িল েরীক্ষ্া-টেরীক্ষ্ার কা  একই সাপে চালাপো 
হে। েপরর গুরুত্বেূণ্ে কা টি আমরা কটর মােেীে স্বরােমন্ত্রীর েরামপশে। টেটে 
আমাপদর টেপদেশ কদে, েে রাপে কেপক টবপফারণ্ েযেন্ত যারা টবমাে বন্দর, 
িামোক ও টবমাপে প্রপবশ কপরপছ, োপদর োটলকা প্রণ্েে এবং োপদর 
ট জ্ঞাসাবাপদর আওোে টেপে আসপে। টবমাে…..।’ 

ক োপরল আলী আবদুল্লাহ আল-হাবশীর কোর মাঝোপেই স্বরােমন্ত্রী 
বপল েেল, ‘এই েরামশে টবমাে বন্দর কেপক আহমদ মুসাই আমার কাপছ 
োটেপেটছল। স্যটর ক োপরল। বলুে আেটে।’ 

ক োপরল আলী আবদুল্লাহ আবার শুরু করল, ‘টবমাে বন্দর,  িামোক, 
বাইপর রাস্তা প্রভটৃে সংটেি সকল  ােোে কলা  সাটকেি কযাপমরা কেপক আমরা 
আপের মে সকাল ৮িা কেপক েপরর টদে সকাল ৮িা েযেন্ত ১২ ঘঠিা সমপে যারা 
টবমাে বন্দপর, িামোক ও টবমাপে প্রপবশ কপরপছে, োপদর টবস্তাটরে একিা 
োটলকা দেটর করা হপেপছ। এই োটলকাে আমরা কদড় হা ার কলাকপক- যাপদর 
মপধয আেিপোটেং েযাপসিাপরর সংেযাই সাপড় ১৪শ’।অবটশি েিাশ 
েেেযাপসিার। এই েিাশ  পের মপধয টবমাে বন্দর অটিটসোলস, ইটমপগ্রশে 
অটিটসোলস সাটভেটসং কমেী ও ককটবে ক্রুর সংেযা ৪৯  ে। মাি এক ে 
েেঅটিটসোলস। টকন্তু টেটেও এক ে টভআইটে। এপরাপমটিকযাল ইটিটেোর 
আবুল ওোিা আল-টসদরী। টেটে আমাপদর টবমাে-বাটহেীর এক ে কিকটেকযাল 
েেপদিা। আ  কভাপর োাঁচিাে োাঁপক ডাকা হে টবপশষ টবমােটির একিা কচক 
করার  ন্য।’ 

একিু োমল ক োপরল আলী আবদুল্লাহ আল-হাবশী। সামপে গ্লাস কেপক 
একিু োটে কেপে আবার শুরু, ‘এই েিাশ  পের ছটব ও বাপোডািা টেপে একিা 
কপ্রািাইল দেটর করা হপেপছ এবং এরা সকপলই কমেপক্ষ্পি টকংবা টে  টে  
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বাটড়পে হাট র আপছ। টবো অনুমটেপে োপদর মটদোর বাইপর যাওো টেটষদ্ধ 
করা হপেপছ এবং এিা টেটশ্চে করার  পন্য োপদর প্রপেযপকর েের ে র রাো 
হপেপছ।’ 

বপল একিু োমল। একিু েপড়-চপড় বপস আবার শুরু করল, ‘টবমাে 
বন্দপরর কলা  সাটকেি কযাপমরাে এপদর কয েটেটবটধ ধরা েপড়পছ, োপে 
অস্বাভাটবক টকছু োওো যােটে। এপদর োপসোোল িাইপল োপদর কয অেীে 
করকডে োওো কেপছ, োপে সপন্দহ েক টকছু োওো যােটে। এিা প্রােটমক 
অনুসন্ধাপের িল। টেরােিা কটমটির েক্ষ্ কেপক টবষেটি মপহাদে সমীপে েরামশে 
ও টেপদেশোর  ন্য কেশ করা হপলা।’ োমল ক োপরল আবদুল্লাহ। 

সংপে সংপে ককে ককাে কো বলল ো। টেরব টকছুক্ষ্ণ্ সবাই। মটদো 
মপোোরার েভেের টেরবো ভােল। বলল, ‘টেরােিা কটমটিপক ধন্যবাদ। োরা 
েে টেে ঘঠিাে েদপন্তর প্রােটমক কা  সম্পন্ন কপরপছে। টকন্তু এই টরপোপিে 
আেটন্দে হবার টকংবা সামপে এপোবার ককাে আপলা কদেটছ ো। অেরাধীপদর 
প্রটে ককাে অেুটল সংপকে কেই। টরপোিে আমরা সবাই শুপেপছে। এেে দো কপর 
বলুে, আেোপদর েরামশে টক? ককাে টদপক অঙ্গুটল সংপকে করার মে আেোরা 
টকছু কদেপছে টকো।’ োমল েভেের। 

মুে েুলল স্বরােমন্ত্রী। বলল, ‘েদন্ত কটমটি োর টরপোপিের কশপষ মন্তবয 
কপরপছ, েে রাে ৮িা কেপক আ  সকাল ৭ িা েযেন্ত টবমাে বন্দপর এপসপছ, 
িামোক ও টবপশষ টবমােটিপে ঢুপকপছ, োপদর েটেটবটধপে ককাে অস্বাটবকো 
কদো যাপি ো এবং োপদর অেীে করকপডেও সপন্দহ েক টকছু কেই। এই 
মন্তপবযর ের েেুে অনুসন্ধাে ছাড়া টকছু বলার বা অেরাধী টহপসপব কারও টদপক 
অংগুটল সংপকপের ককাে সুপযাে কেই। আটম ভাবটছ, গুরুত্বেূণ্ে এই েদন্ত কা টি 
েুটলপশর অেরাধ অেরাধ েদপন্তর বযাোপর সরকাপরর ‘এটঠিপিরটরি কটমশে’ 
ও ‘‘কসো কোপেন্দা সংিা’র প্রটেটেটধপদর টেপে েটেে একিা কযৌে কটমটির হাপে 
কদো েটচে। এ কাপ  ভাই আহমদ মুসার সাহাযয কেপল ভাল হপো, টকন্তু অন্য 
একিা বড় কা  োর হাপে আপছ।’ োমল স্বরািমন্ত্রী। 

েেটিে সবাই এপক এপক স্বরািমন্ত্রীর প্রস্তাপবর প্রটে সমেেে  াোল। 
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শুধু আহমদ মুসাই টকছু বলল ো।  ভাবটছল কস। 
সবপশপষ েভেের আহমদ মুসার টদপক োকাল। বলল, ‘ভাই আহমদ 

মুসা, এবার টি  আেটে টকছু বলুে। ককাে আশার কো বলুে।’  
‘ধন্যবাদ এটক্সপলটন্স!’ বপল শুরু করল আহমদ মুসা। বলল, ‘মােণ্ীে 

স্বরােমন্ত্রী টেকই টেপেপছে এমে ঘিো েদপন্তর  ন্য ঐ রকম একটি কচৌকস েদন্ত 
কটমটিরই প্রপো ে। েপব আটম কপেকিা টবেষ  ােপে চাই, বলপে চাই।’ 

একিু োমল আহমদ মুসা। োকাল ক োপরল আলী আবদুল্লাহর টদপক। 
বলল, ‘টবপশষ টবমােটির োইলি অটিসার ও ককটবে ক্রপদর দাটেপত্ব যারা টছপলে 
সবাই মারা কেপছে। টবপশষ টবমােটিপে ওোর কলাকপদর মপধয শুধু কবাঁপচ আপছে 
এযাপরােটিকযাল ইটিটেোর আবুল ওোিা ও োইি েির সাটভেটসং কমেীরা। 
টবটভন্ন কিকটেকযাল টবভাপের সাটভেটসং কমেীরা যারা টবমাপে েপেটছপলে বা 
টবমাপের কাপছ টেপেটছপলে কাপ র  পন্য োপদর সংেযা কে হপব, টম. 
ক োপরল?’  

‘স্যর, সব টমটলপে োপদর সংেযা োাঁচ ে।’ বলল ক োপরল আলী 
আবদুল্লাহ। 

‘এযাপরােটিকযাল ইটিটেোর  োব আবুল ওোিাসহ এপদর েেয-
টববরণ্ী টক মযানুোটল করকডে কপরপছে, ো কশা করার মে কটম্পেিারাে ড্ 
টববরণ্ীও আপছ?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

‘দু’ভাপবই করকডে করা হপেপছ স্যার।’ বলল ক োপরল। 
‘এেে টক কশা করা যাে?’  ােপে চাইল আহমদ মুসা। 
‘অবশ্যই স্যার।’ বলল ক োপরল আলী আবদুল্লাহ। 
‘োহপল ইটিটেোর আবুল ওোিা আল-ট দেী টদপে শুরু করুে।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘ওপক স্যার।’ বপল কা  শুরু কপর টদল কস। 
সব বযবিা করাই টছল কিটবপল। 
কিটবপলর টবপশষ ড্রোর েুপল কসোে কেপক একিা োাঁর কবর কপর 

ক োপরল আলী আবদুল্লাহ োর লযােিপে ঢুটকপে টদল। কসই সাপেই সামপের 
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কদোপলর মাঝামাটঝ  ােো কেপক টেে িিু বেোকৃটের একিা স্লািড সপর কেল। 
কদো কেল কসোপে বড় একিা কটম্পেিার টিে। 

টিপে কভপস েেল একিা ছটব। 
‘স্যার, আটম ইটিটেোর আবুল ওোিা আল-ট দেী টদপেই শুরু করটছ।’ 

বলল ক োপরল আলী আবদুল্লাহ। 
প্রেপম টিপে এল ইটিটেোর আলী আবদুল্লাহর ছটব। োরের এপক 

এপক  ে, টেো-মাোর োম ও োপদর ছটব, কলো-েড়া, কমে ীবপে প্রপবশ, 
টবপে, স্ত্রীর ছটব, োম ও কেশা, েেপদিা টহপসপব কসৌটদ এোরলাইপন্স কযােদাে 
ইেযাটদসহ বযটিেে  রুটর টবষেসমূহ েুপল ধরা হপলা। এভাপব মটদো টবমাে 
বন্দপরর োাঁচ ে গ্রােঠড িাপির সদপস্যরও েূণ্ে  ীবে-বৃিান্ত কটম্পেিার টিপে 
আো হপলা। 

আহমদ মুসা েভীর মপোপযাপের সাপে সবার  ীবে বৃিান্ত কদেটছল। 
টবটভন্ন সমে োর কচাপে-মুপে প্রশ্ন, টকছু টবিে িপুি েেপে কদো কেল। 

 ীবে বৃিান্ত কদোপো কশষ হপল আবার টেরবো োমল সীটিং রুপম। 
এবার টেরবো ভােল আহমদ মুসা। ক োপরল আলী আবদুল্লাহপক লক্ষ্ 

কপর আহমদ মুসা বলল, ‘ক োপরল আলী আবদুল্লাহ, ইটিটেোর আবুল ওোিার 
 ে, কলো-েড়া, টবপে টমসপর, এিা কো কদোই কেল। টকন্তু োাঁচ গ্রােঠড িাি-
সাটভেটসং কমেীর মপধয আলী হাসাপের  ে, কলো-েড়া টবপে টক টমসপর?’  

‘টেক স্যার, এ টবষেটি োর বাপোডািাপে কেই। টেক আপছ, োর 
োরপসাোল কপ্রািাইপল ওিা োওো যাপব।’  

বপল ক োপরল আলী আবদুল্লাহ োর লযােিপের টভন্ন একিা িাইপল 
টেপে টলক করপেই কদোপলর কটম্পেিার টিপে আলী হাসাপের টবশদ  ীবে-
বৃিান্ত এপস কেল। োপে কদো কেল আলী হাসাপের  ে, কলো-েড়া, টবপে সবই 
টমসপর। 

আহমদ মুসা ক োপরল আটল আবদুল্লাহপক ধন্যবাদ টদপে বলল, 
ক োপরল আপরকিা েেয োওো টক সম্ভব, ইটিটেোর আবুল ওোিা টবপে 
কপরপছে মাপের ঘটেষ্ঠ আত্মীো বা মােৃকুপলর কােপক কী?’  
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েভেের, স্বরােমন্ত্রীসহ সকপলর টবিে দৃটি আহমদ মুসার টদপক। 
এসব প্রশ্ন ক পে টক দরকার, এিা োপদর ভাবোর টবষে েে। টকন্তু ককে 

টকছু বলল ো। 
ক োপরল আলী আবদুল্লাহ হাসল। বলল, ‘এর েির আমরা অপেপকই 

 াটে স্যার। ইটিটেোর সাপহব োর মাপের কবােটঝ মাপে টেটে োর োলার 
কমপেপক টবপে করপছে।’ 

‘ধন্যবাদ ক োপরল, আমার একিা েবর  াোর ককৌেুহল আপছ। 
ইটিটেোর সাপহপবর োলার োম টক আমাে আল-কাটদর?’ 

‘ট  হ্াাঁ, োাঁর োম আমাে আল-কাটদর। টমসর-টসপেমার টেটে োম করা 
অটভপেিী, আবার কলটেকাও। টকন্তু এিা আেটে  ােপলে টক কপর স্যার? আেটে 
টক োপক কচপেে?’ বলল ক োপরল আলী আবদুল্লাহ। 

‘ো, টচটে ো ক োপরল। অন্য একিা টহপসব কেপক আটম এিা বপলটছ।’ 
বপল আহমদ মুসা টিপর োকাল েভেের ও স্বরােমন্ত্রীর টদপক। 
বলল, ‘এটক্সপলটন্স, মটদো মপোোরার েভেের ও স্বরােমন্ত্রী! আমার 

টবপবচোে ভূল োকপেও োপর, েপব মপে করটছ ইটিটেোর আবুল ওোিা ও 
আলী হাসাে টভন্ন টভন্নভাপব বা যুিভাপব আহমদ মুসাপক হেযার এই ষড়যন্ত্র 
কপরটছল। ষড়যপন্ত্রর  াল অপেক আপেই টবস্তার করা হে। োরা সুপযাপের সন্ধাপে 
োপক। অবপশপষ েেটিে একিা সুপযােপক োরা কাপ  লাোে। আটম মপে কটর 
োপদর দু’ েপক কগ্রিোর কপর েদন্ত চালাপল সবটকছু প্রমাটণ্ে হপে যাপব।’ 

েভেের, স্বরােমন্ত্রীসহ েেটিে সকপলর কচাপে-মুপে অোর টবিে! 
ইটিটেোর আবুল ওোিা ও আলী হাসাে দুই  পের কাপরা টবরুপদ্ধই োরা টকছুই 
কদেপছ ো। আহমদ মুসা টকভাপব এমে চুড়ান্ত টসদ্ধান্ত টদপি। অবশ্য এিা টেক, 
আহমদ মুসা শেভাে টেটশ্চে ো হপে ককাে টসদ্ধান্ত কেে ো। 

েভেের োকাল স্বরােমন্ত্রীর টদপক। স্বরােমন্ত্রীও োটকপেটছল েভেের 
টদপক। কবাধ হে বুঝল োরা দু’ পের কো। স্বরােমন্ত্রী োকাল আহমদ মুসার 
টদপক। বলল, ‘আেোর েরমশে আমাপদর কাপছ টেপদেশ। টম. আহমদ মুসা, 
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আমরাও সব কদেলাম শুেলাম, টকন্তু আমরা কো টকছু বুঝপে োরটছ ো। আমরা 
 ােপে েুব আগ্রহী আেটে এই টসদ্ধান্ত টক কারপণ্, টক  ন্য টেপলে।’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘শটিশালী ককাে এটভপডন্স, যপেষ্ঠ রকম 
ককাে কাযেকরপণ্র টভটিপে এই টসদ্ধান্ত আটম টেইটে। দুবেল একিা লু আটম 
কেপেটছ, োর টভটিপেই বড় এ টসদ্ধান্তটি আটম টেপেটছ।’ 

‘কসিা টক টম. আহমদ মুসা? বলল স্বরােমন্ত্রী।’ 
‘টেেটি টবপবচো কেপক আটম এই টসদ্ধান্ত টেপেটছ। প্রেমটি হপলা, 

ইটিটেোর আবুল ওোিার মা, স্ত্রী ও োলা এই টেে ে এবং আলী হাসাপের স্ত্রীও 
ইহুটদ। টদ্বেীে টবপবচো টছল, সম্প্রটে আটম ইস্তামু্বল ও েূবে আোপোটলোর যাপদর 
ষড়যন্ত্র ও স্বােে মাটি কপর টদপেটছ, োপদর সাপে যুি টছল ইহুটদ স্বােে। সুেরাং 
প্রটেপশাধমূলক েদপক্ষ্ে কেোর আশু আশংকা োপদর েরি কেপকই আসার 
কো। েৃেীে টবপবচো হপলা, কস্পশাল োইপির টেটদেি কস্পশাল কিেটির  পন্য 
োপক কল করা হেটে, টেটে টবমাে বন্দপর এপস সুপযাে সৃটি কপর েপবই কিপে 
েপেটছপলে। কল করট িাপর োর  ন্য কল এটঠে হপেপছ টেটে টবমাে বন্দপর 
আসার ের। কপলর কারণ্িাও কস্পপসটিক েে, ক োপরল।’ োমল। 

‘ধন্যবাদ টম. আহমদ মুসা। টেেটি টবপবচো এক সাপে করপল আেোর 
টসদ্ধান্তপকই অেটরহাযয কপর কোপল। টকন্তু টম. আহমদ মুসা, ইটিটেোর আবুল 
ওোিার মা, স্ত্রী, োলা ও আলী হাসাপের স্ত্রীপক ইহুটদ বলপছে ককে?’ মুসটলম োম 
টেপে এবং মুসটলম টহপসপবই ওরা ঘর-সংসার করপছে।’ স্বরােমন্ত্রী বলল। 

‘একো টেক, ইহুটদরা এেে এ োমগুপলা বযবহার কপর ো। টকন্তু 
মধযযপুে মধযপ্রাচয টবপশষ কপর টমসপর এই োমগুপলার বযােক প্রচলে টছল। 
সাধারণ্ভাপব এই োমগুপলা ইহুদীরা বযবহার করপো। মধযযপুের টবটভন্ন ইহুদী 
ডকুপমপঠি টবপশষ কপর টমসপরর টসোেে কেপক এর প্রমাণ্ োওো ‘Genij’ 
ডকুপমঠিগুপলাপে এই সব ইহুটদ োপমর দীঘে োটলকা রপেপছ। ইটিটেোর আবুল 
ওোিার স্ত্রীর োম ‘আমাে আল-ওোটহে’ োলার োম ‘আমাে আল-কাটদর’ ও 
মাপের োম’ ‘আমাে আল-আট  ’। ম ার বযাোর হপলা ইহুটদপদর ‘টেটে ’ 
ডকুপমপঠি এই টেেটি োম এক সাপে রপেপছ। ইটিটেোপরর বাপোডািা মা ও স্ত্রীর 
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োম যোক্রপম ‘আমাে আল-আট  ’ ও ‘আমাে আল-ওোটহে’ কদোর ের যেে 
শুেলাম ইটিটেোর োলাপো কবােপক টবপে কপরপছ, েেে আটম ইহুটদ টসটরোল 
অনুসাপর ো ক পেই োর োলার োম বপলটছ ‘আমাে আল-কাটদর’ এবং ো টেক 
হপেপছ। আলী হাসাপের স্ত্রীর ‘টমে আল-শাদা’ োমটিও ‘টেটে ’ ডকুপমপঠির। 
এই লু সামপে করপেই আটম মটহলাপদর ইহুটদ বপলটছ এবং ো প্রমাটণ্ে হপব 
ইেশালল্লাহ!’ োমল আহমদ মুসা। 

‘ধন্যবাদ ভাই আহমদ মুসা। অসংেয ধন্যবাদ আেোপক। আল্লাহ 
আেোপক লম্বা  ীবে দাে করুে। আেোর টবপেষণ্ ও টসদ্ধান্ত টেভূেল। আমরা 
এক সাপে  ীবে-বৃিান্তগুপলা শুেলাম। টকন্তু আেটে এে টচন্তা, এে অনুসন্ধাে ও 
এে টবপেষে কেে করপলে! সটেয আল্লাহ রাবু্বল আলাটমে আেোপক োর 
অসীম কেোমে টদপে ধন্য কপরপছে। আল-হামদুটলল্লাহ!’ বলল মটদো 
মপোোরার েভেের। 

‘সম্মাটেে সভেের মপহাদে টেক বপলপছে। আল-হামদুটলল্লাহ! টেটে এই 
েদন্তপক সটেক েে কদটেপেপছে, সহ  কপর টদপেপছে। আটম টেটশ্চে, েদন্ত 
অন্ধকার কেপক আপলাপে চপল এপসপছ। অেরাধীরা টচটন ফে হপেপছ। এেে শুধু 
কদোর টবষে ষড়যপন্ত্রর কশকড় ককাোে, কারা এর কেছপে রপেপছ। এিা আমাপদর 
কোপেন্দারা োরপব।’ বলল স্বরােমন্ত্রী। 

‘টকন্তু ঐ টবষেিাও  াো কেপছ। আহমদ মুসা বপলপছে, োপক হেযা-
প্রপচিার সাপে ইহুটদ ষড়যন্ত্র  টড়ে রপেপছ। এেে শুধু কবর করপে হপব, কসৌটদ 
আরপব কারা ইটিটেোর আবুল ওোিাপদর এ কাপ  বযবহার করপছ। আবুল 
ওোিা ও আলী হাসােপদর কগ্রিোর করপলই কেছপের কলাকপদর কো  াো 
যাপব।’ বলল েভেের। 

এ সমে ক োপরল আলী আবদুল্লাহর কিটলপিাে কবপ  েেল। 
‘মাি করপবে!’ বপল ক োপরল আলী আবদুল্লাহ কমাবাইলসহ দ্রুে 

ঘপরর বাইপর চপল কেল।  
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টমটেি োপেক েপরই টিপর এল ক োপরর আলী আবদুল্লাহ। টেপ র 
আসপের সামপে দাাঁটড়পে বলল, ‘এটক্সপলটন্স, একিা েবর এপসপছ, অনুমটে হপল 
বলপে োটর।’  

েভেের ও স্বরােমন্ত্রীসহ সকপলই োকাল ক োপরল আলী আবদুল্লাহর 
টদপক। 

‘বল ক োপরল, টক েবর।’ বলল েভেের। কপঠে প্রবল ঔৎসুকয।  
‘এই মাি আমাপদর মটদোর েুটলশ প্রধাে  াোপলে, ইটিটেোর আবুল 

ওোিা সেটরবাপর চপল যাটিপলে। সাদা কোষাপক োহারাে োকা েুটলশ োপদর 
আিকাে।  াোে কয, োাঁর মটদো শরীপির বাইপর যাওোর েের টেপষধাজ্ঞা 
আপছ। এ কো শুপে েটে েপকি কেপক টরভলবার কবর কপর িাাঁকা গুটল কপর োটড় 
িািে টদপে োলাবার কচিা কপরে। েুটলশ সামপে টেপে বাধা টদপল কস এক ে 
েুটলশপক গুটল কপর আহে কপরে। অবটশষ্ঠ দু’ ে েুটলশ চাকাে গুটল কপর োর 
োটড় োটমপে কদে এবং োপক আিক কপর।’ 

‘আল-হামদুটলল্লাহ! টম. আহমদ মুসার কো ঘপরর বাইপর কবরুবার 
আপেই সেয প্রমাটণ্ে হপে কেল। ঘিো কয ঘটিপেপছ, কস ধরা েড়ল। আল্লাহর 
হা ার কশাকর। আবাপরা ধন্যবাদ আহমদ মুসা আেোপক।’ 

‘োর কগ্রিোপরর েবর দো কপর সবার কাছ কেপক কোেে রােুে। োর 
ধরা েড়ার কো  ােপল কেছপের ষড়যন্ত্রকারীরা োলাপব, োপদর ধরা কটেে হপে 
েড়পব।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘স্বরােমন্ত্রী সাপহব, টি  আেটে বযবিা করুে। টকভাপব সবার কাছ 
কেপক টবষেিা কোেে রাো যাে কদেুে।’ বলল েভেের দ্রুে কপঠে। 

‘ইপেস এটক্সপলটন্স, আটম কদেটছ। আটম এোেকার েুটলশ ও কোপেন্দা 
প্রধাপের সাপে বসটছ। আটম  াোব আেোপক।’ 

একিু োমল স্বরােমন্ত্রী। সামপের গ্লাস কেপক একিু োটে কেপে টেপে 
আবার শুরু করল’ ‘এটক্সপলটন্স, আটম সাপড় ১২ িার টদপক আহমদ মুসাপক টেপে 
টরোদ যািা করব। ওটদপকর সংকপির ককােই সুরাহা হেটে আেটে  াপেে।’ 
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‘অবশ্যই। কবেম ও সাপহব াদাপক আমরা েুব কি টদলাম। কসই ৭িা 
কেপক ওরা এোরপোপিে। আরও কদড় ঘঠিা োকপে হপব। দু:টেে আহমদ মুসা 
আমরা সকপল।’ বপল েভেের োকাল আহমদ মুসার টদপক। 

‘ো, ককাে কি েে। ওরা োপশর সুযপি কবশ ঘুমাপি আটম কোাঁ  টেপেটছ। 
সুন্দর বযবিা করাে প্রশাসেপক ধন্যবাদ এটক্সপলটন্স।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা! বপল েভেের সকপলর টদপক োকাল। বলল, 
‘সকলপক ধন্যবাদ, একিা সিল টমটিং-এর  পন্য। আমরা এেে েেপে োটর।’ 

কো কশষ কপরই েভেের েপে দাাঁড়াল। 
োর সাপে সাপে েপে দাাঁড়াল সবাই। 
 
 
 
টরোপদর কোপেন্দা সদর দিের। 
চারটদক ঘুটরপে টেক কেঠিেপের আদপল দেটর। টেক কযে আপরকিা 

কেঠিােে! 
মাইোস োডে কোপর অেোৎ টেটরশ িিু মাটির টেপচ একিা সুরটক্ষ্ে 

কক্ষ্। 
কপক্ষ্র দটক্ষ্ণ্ প্রাপন্ত চারটি কিটবল। প্রটেটি কিটবপল একটি কপর কছাি 

টরভলটভং কচোর। 
কিটবপলর একটিপে বপসপছ আহমদ মুসা। োর ডােোপশ কসৌটদ 

টেরােিা প্রধাে, বাম োপশ কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী ও োর বাম োপশ কসৌটদ কোপেন্দা 
প্রধাে। 

কো শুরু কপরটছল কোপেন্দা প্রধাে আবদুল্লাহ টবে আবদুল্লাহ। কস 
আল্লাহর প্রশংসা ও েবী স. এর প্রটে দরুদ কেপশর ের বলল, ‘আমাপদর 
মুোপজ্জ  কমহমাে আহমদ মুসা  রুটর টভটিপে কয েেযগুপলা কচপেটছপলে োর 
মপধয রপেপছ, ‘কসটদে কভার রাে কেপক সন্ধযা টরোদ কেপক আেিপোটেং 
রাস্তাগুপলার যাে চলাচপলর মটেিটরং টরপোিে, এই সমপের সপধয এই 
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রাস্তাগুপলাপে অস্বাভাটবক বা সপন্দহ েক টকছু ঘপিপছ টকো কস সম্পপকে েেয, 
টরোদ কেপক বাইপর যাওো ককাে োটড়পে বা কেটি োটড়পে একাটধক েে-আরব, 
টবপশষ কপর কশ্বোংে কমপে ও কপেক ে কছপলপক কদো কেপছ, যাপদর সাপে 
এক ে অসুি বা ঘুমন্ত মধযবেসী আরব টছল।’ 

টরোদ কেপক আেিপোটেং সব হাইওপে ও সড়পকর মটেিটরং টরপোিে 
আমাপদর কাপছ আপছ। অস্বাভাটবক বা সপন্দহ েক বড় টকছু ঘপিটে। শুধু একিা 
ম ার ঘিো। কসিা হপলা টরোদ কেপক দটক্ষ্পে আল-োর  ক্রটসং েপেপঠি এবং 
টরোদ কেপক েুপব ও হিুি কেপক চার মাইল েটশ্চপম আল- গুি েপেপঠি দু’টি 
োটড়র ছটব ও েেযবলী করকডে হবার ের মটেিটরং িাইল কেপক ো মুপছ 
কেপছ।….. 

কোপেন্দা প্রধাপের কোর মাঝোপেই আহমদ মুসা কচাে েুপল োকাল 
কোপেন্দা অটিসাপরর টদপক। োর কোল কুটিে। টকন্তু টকছু বলল ো। 

কোপেন্দা প্রধাে বলটছল, ‘একাটধক কশ্বোংে কমপেসহ কপেক ে 
কশ্বোংে েুরুষপক ককাোও ককাে োটড়পে এই সমপের মপধয কদো যােটে। 
আমাপদর  পন্য দু:ে কয, মটেিটরং কেপক বড় ধরপের ককাে ল ুোওো যােটে কদো 
যাপি। সম্মাটেে কমহমাে আল্লাহর অপশষ কেোমপে ধন্য আহমদ মুসাসহ সবাই 
মেিটরং কদেপল, আমাপদর আশা আহমদ মুসা, টেশ্চে আমাপদর েে কদোপবে।’ 

োমল কোপেন্দা প্রধাে আবদুল্লাহ ইবপে আবদুল্লাহ। 
কসৌটদ টেরােিা প্রধাে আহমদ মুসার টদপক একবার োটকপে টেপে বলল, 

‘হ্াাঁ টম. আবদুল্লাহ শুরু করুে।’ 
‘ধন্যবাদ এটক্সপলটন্স! বপল কোপেন্দা প্রধাে আবদুল্লাহ ইবপে আবদুল্লাহ 

োর কিটবপলর ড্রোর েুপল একিা লাল কবাোপম চাে টদল। সপঙ্গ সপঙ্গ ঘপরর ডাে, 
বাম ও সামপের কদোল টবশাল সপিদ টিপে েটরণ্ে হপলা। 

‘এটক্সপলটন্স, আটম প্রেপম টরোদ কেপক েুপব কয হাইওপে ও সড়ক কেপছ 
কসগুপলার মটেিটরং টরপোিে কদোপবা। োরের েির, এরের েটশ্চম এবং কশপষ 
দটক্ষ্ণ্ টদপকর হাইওপে।’ বলল কোপেন্দা প্রধাে আবদুল্লাহ। 
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কোপেন্দা প্রধাে োমপলই আহমদ মুসা বলল, ‘ োব, েুপবর ের দটক্ষ্ে 
হাইওপেিা টি  আপে কদোে, যটদ অসুটবধা ো হে।’ 

‘ো স্যার, ককাে অসুটবধা কেই। আেটে যা বপলপছে কসিাই হপব।’ বলল 
কোপেন্দা প্রধাে আবদুল্লাহ। 

বপলই কোপেন্দা প্রধাে একিা েীল কবাোপম চাে টদল।  
কদোপলর টিপে একিা প্রশস্ত রাস্তার ছটব কভপস েেল। 
‘এটক্সপলটন্স, এিা টবশ্বটবদযালপের টিসাচে বাংপলা।’ কোপেন্দা প্রধাে 

বলল। 
কদোপলর টিপে দু’একিা কপর োটড়র দৃশ্য িুপি েেপে লােল। 

কদোপল োটড়র দৃশ্য িুপি েোর সাপে সাপে কদোপলর েরবেেী বিপম োটড়গুপলা 
েুব কলা  ছটব িপুি েেল। এেিাই কলা  কয, কভেপরর আপরাহী, োড়ীর োম্বার, 
আপরাহীপদর লাপে  সব টকছুই টেেুাঁেভাপব কদো যাপি। 

একই সাপে টরোপদর েূবেিল, েিরািল, দটক্ষ্ণ্ািল, েটশ্চপমর ধাপে 
সব দৃশ্যই কদো কেল দীঘে দুই ঘঠিা ধপর। আহমদ মুসার কচাে দু’টি আকুলভাপব 
েুাঁ ল একটি োটড় যাপে কদো যাপব একাটধক কশ্বোংে কমপে, কপেক ে যুবক ও 
সংোহীে বা ঘুমন্ত এক ে আরব যুবকপক। টকন্তু এ রকম ককাে টকছু টমলল ো 
ককাোও। 

রাস্তার দৃশ্য কদোপো বন্ধ হপেই আহমদ মুসা বলল কোপেন্দ প্রধােপক 
েপেশ্য কপর, ‘ম. আবদুল্লাহ, টরোপদর েূপবে আল- ওি ও দটক্ষ্পণ্ আল-োর  
েপেপঠি একটি কপর োটড়র ছটব ও েেয মুপছ যাওোর সমেিা বলা যাপব? 

‘ট  হ্াাঁ, বলা যাপব স্যার। মটেিটরং টরপলপে একিা করড ডি টদপে ো 
টচটন ফে করা টছল। আল-োরপ  ঘিোিা ঘপি কভার োাঁচিাে এবং আল- ওপির 
ঘিোিা ঘপি সকাল ৭িাে।’ বলল কোপেন্দা প্রধাে। 

‘টরোদ কেপক আল-োর  ও আ- ওপির দূরত্ব কে হপব, একশ’, 
টেেশ’ টকপলাটমিার?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

‘টেক বপলপছে স্যার। টরোদ আল-োরা -এর দূরত্ব ১০০ টকপলাটমিার 
এবং আল- ওপির দূরত্ব ৩শ’ টকপলাটমিার।’ বলল কোপেন্দা প্রধাে। 
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আহমদ মুসার মুে েজ্জ্বল হপে েেল। বলল, ‘আপরকিা কো টম. 
আবদুল্লাহ, টসটসটিটভ’র মটেিটরং-এ এভাপব োটড়র ছটব ও েেয মুপছ যাওোর 
ঘিো কো আর ককাে হাইওপেপে ঘপিটে।’ 

‘ট  ো।’ বলল কোপেন্দা প্রধাে। 
‘টকন্তু আল-োর -এর ১০ েম্বর ও আল- ওপির ৪০ েম্বর হাইপের আর 

ককাে েপেপঠি এই ঘপিটে?’  
‘এ ধরপের ককাে েবর আপসটে। েপব এই অিপলর হাইওপে আবার 

কচক করপে চাই। যটদ ককাোও ঐ দুই  ােোর মে ইপরপ র ঘিো ঘপি োপক 
সংটেি েদারককারীরা ো টচটন ফে ো করপলও প্রমাণ্ োওো যাপব। ইপরপ র 
 ােোে টিল্ম ইপরপ র প্রকৃটে অনুসাপর টবটভন্ন রং টেপে োপক। ক াপর কিাল 
করার সমে ো ‘কব্রক’ আকাপর স্পিভাপব সামপে এপস যাে। আটম কদেটছ 
স্যার।’ বলল কোপেন্দা প্রধাে। 

‘োহপল টরোদ কেপক যাওো সব হাইওপে আেটে কচক করুে। কেিুকু 
সমে লােপব?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ো, কবটশ সমে লােপব ো। কপেক টমটেি মাি।’ কোপেন্দা প্রধাে বলল। 
কো কশষ কপরই কোপেন্দা প্রধাে আবদুল্লাহ ড্রোপর সুইচ-েযাপেপলর 

একিা কবাোম চাে টদল। সংপে সংপেই কদোপলর টিপে কিাল শুরু হপে কেল। 
প্রেপমই কিাপল এল টরোপদর েূবে টদপকর হাইওপে। হাইওপের োম্বার 

িরটি। হাইওপে িরটিপে কিাপলর দু’ ােোে োওো কেল ‘কব্রক’- এর সংপে 
সংপেই কদোপলর বিম। কদোপলর টিপে এবার োটড়র কলা  দৃপশ্যর বদপল 
িােটির োম ও সমে কভপস েেপছ। ৪০ োম্বার হাইওপেপে প্রেম কব্রক কদো কেল 
টরোপদর েূপবে আল-ে ল িাপে, টদ্বেীেটি আল- ওপি। ৪০ োম্বার হাইওপেপে 
আর ‘কব্রক’ োওো কেল ো। ৮৫ োম্বার হাইওপের হিুি োমক িাপে দু’টি 
‘কব্রক’ োওো কেল অল্প সমপের বযবধাপে। অল্প বযবধাপে দু’টি ‘কব্রক’ 
োওোে ভ্রু কুটিে হপলা আহমদ মুসার। টবিে ও েভীর ভাবোর ছাো োমল 
োর কচাপে-মুপে। টকন্তু টকছুই বলল ো। 
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চেেুে িাে আল-সালওপেও োওো কেল দু’টি কব্রক। আবার কসভাপবই 
ভ্রু কুটিে হপলা আহমদ মুসার। কসই টবিে, কসই টচন্তা আবার োর কচাপে-মুপে।  
টরোদ কেপক েির ও েটশ্চমোমী ককাে হাইওপের কিাপলই ককাে কব্রক োওো 
কেল ো। সবপশপষ শুরু হপলা টরোদ কেপক দটক্ষ্েোমী ১০ োম্বার হাইওপের 
কস্কাল। হাইওপে ১০-এ োওো কেল দু’টি ‘কব্রক’। ৮৫ েং হাইওপের ‘হিুি’ 
োমী হাইওপের হারাদ-এ এপস কিাপল কব্রক েড়পেই আহমদ মুসার কচাে-মুে 
কেপক টবিে ও ভাবোর টচন ফ মুপছ কেল। আেপন্দ েজ্জ্বল হপে েেল োর কচাে। 
বলল, ‘আর কিাপলর দরকার কেই টম. আবদুল্লাহ। যা চাটিলাম ো কেপে কেটছ।’ 

কিাল বন্ধ হপে কেল। টবিে ও আেপন্দ েপদ্বল কোপেন্দা আবদুল্লাহ, 
স্বরােমন্ত্রী ও কসৌটদ টেরােিা প্রধাে। 

েপব আহমদ মুসা অপেকিা টেরব। োর কপঠে ঝপর েড়ল অসীম 
হোশা। ‘কসৌটদ আরব কেপক োরা োটলপেপছ টকো  াটে ো। েপব োরা সকাল 
৯িার মপধযই আল-মালওোপে কেৌাঁপছ যাে। আল-মালওো কেপক আরও দটক্ষ্পে 
আরব আটমরাপের টদপক যাবার দৃশ্য ককাে কিাল কেপক োওো যাপি ো। 
আমার মপে হে োরা আল-মালওো অিপলর ককাোও আপছ অেবা আল-
মালওোর লাপোো কাোপর োরা প্রপবশ কপরপছ বা সাের েপে একিু এটেপে 
বাহরাইপের প্রপবশ করপে োপর টকংবা োরা সাের েপে অন্য ককাোও চপল 
কেপছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টকন্তু ঘিো ঘিার প্রাে সাপে সাপে অন্তে ছ’িার মপধয কদপশর সকল 
হাইওপে, টবমাে বন্দর, সমুদ্র বন্দর ও ককাি োপডের কাপছ টবজ্ঞাটেপক টকডন্যাে 
করার টবববণ্সহ আমাপদর টেপদেশ কেৌাঁপচ কেপছ। োছাড়া আল-মালওোর সমুদ্র 
অিল কছাি ও েুবই বযস্ত। কসৌটদ ককাি োডে ছাড়াও কাোর ও বাইরাইপের ককাি 
োপডেরাও এোপে োহারা কদে। আমরা এলািে করার ের আমাপদর টবজ্ঞােীসহ 
এই সাের-েে কারও েপক্ষ্ োটড় কদো সম্ভব েে।’ কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী বলল। 

‘আেোর কো টেক  োব। েপব ভাবোর টবষে হপলা োরা েেকূল 
কেপক োলাবার  পন্য টক ধরপের সমুদ্রযাে বযবহার কপরপছে। সড়ক েপের 
টবষেিাই কদেুে। দুই োটড় টেপে ১০ োম্বার হাইওপে ও ৪০ োম্বার হাইওপের 
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েপে ওরা হিিু হপে আল-মালওোপে এপসপছ। টকন্তু ধরা যােটে োপদর।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘হাইওপেপে কয দু’টি োটড়র ছটব ও েেযবলী মটেিটরং িাইল কেপক 
মুপছ কেপছ, কস দু’টি োটড়পকই আেটে টকডন্যাোরপদর বপল ধরপছে। এিা টক 
সপন্দহােীে?’ বলল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে। 

‘আটম কেকগুপলা টবষপের েের আমার টবশ্বাস দাাঁড় কটরপেটছ। 
টবষেগুপলা ককাে ত্রুটি কেই।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টক কসই টবষেগুপলা টম. আহমদ মুসা?’ ট জ্ঞাসা কসৌটদ টেরােিা 
প্রধাপের।  

দু’টি োটড়ই টসটসটিটভপক িাাঁটক কদোর  পন্য এই কিকেলট  বযবহার 
কপরপছ, টদ্বেীেে, দুই োটড় এক শহর টরোদ কেপক কবর হপে দুই েপে এটেপে 
আবার োরা হিুপি টেপে এক েপে েপেপছ এবং দু’টি োটড়রই যািা কশষ হপেপছ 
আল-মালওোপে টেপে। েৃেীে টবষে হপলা, টরোদ কেপক দুই োটড় একই সমপে 
যািা শুরু কপর আল-মালওোর েপেপশ্য। কশষ কো হপলা, েটরবহে টসটসটিটভ 
কেপক োরা টেপ পদর আড়াল করপে চাটিল ককে? এ  পন্যই কয, োরা যাপে 
োপদর বন্দী ও টেপ পদরপক সবার কচাে কেপক আড়াল করপে োপর।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

মুে েজ্জ্বল হপে েপেটছল কসৌটদ টেরােিা প্রধাপের। স্বরােমন্ত্রী ও 
কোপেন্দা প্রধাপেরও। োপদর কাপছও টবষেিা টদবাপলাপকর মে েটরষ্কার হপে 
কেল। 

টকন্তু েরক্ষ্পণ্ই মুপে অন্ধকার কেপম এল কসৌটদ টেরােিা প্রধাপের। 
বলল, ‘োহপল টম. আহমদ মুসা, আমরা যটদ টেটশ্চে হই কয, টকডন্যাোররা 
টবজ্ঞােীপক টেপে আল-মালওোপে কেৌাঁপছপছ, এ টবষপেও োহপল টেটশ্চে হপে 
হপব কয, টকডন্যাোররা টবজ্ঞােীপক টেপে আমাপদর কদপশর বাইপর, মাপে ধরা 
কছাাঁোর বাইপর চপল কেপছ।’ 
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‘কসৌটদ আরপবর বাইপর চপল কেপছ টকো, ো আটম টেটশ্চে  াটে ো। 
অবশ্য যাওোর আশংকাই কবটশ। েপব োরা ধরা-পছাাঁোর বাইপর যােটে। 
েৃটেবীপে োকপল োপদর ধরা-পছাাঁোর মপধযই োকপে হপব।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আল-হামদুটলল্লাহ! টম. আহমদ মুসা, কসৌটদ আরব কেপক ওপদর চপল 
যাবার আশংকাে কবটশ। োহপল কম হপলও োপদর কসৌটদ আরপব োকার একিা 
সম্ভাবোও আপছ। কস কক্ষ্পি আল-মালওো অিপল আমাপদর দৃটি ককন্দ্রীভূে 
হওো েটচে টকো।’ বলল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে। 

‘আটম কসিাই ভাবটছ। ওরা এেেও কসৌটদ আরব কেপক োটলপে কযপে 
োরুক বা ো োরুক, আমাপদর ওোপে যাওো দরকার।’ 

বপল মুহুপেের  পন্য একিু োমল আহমদ মুসা। একিু েপড় বপস 
কচোরিাে একিু কহলাে টদল। শুরু করল আবার, ‘আেোরা টি  একিা টেপদেশ 
টদে, সকাল ৯িা কেপক েরবেেী সমপে আল-আলওো কব’র মারপিস ওোিার ও 
ইোর ওোিাপর যে  লযাে চলাপিরা কপরপছ, টবপশষ কপর আল-মালওো কব’ 
কেপক আেি কোটেং সব  লযাপের টববরণ্ ও টেঘেঠি দেটর কপর আেোপদর টদক। 
আেোপদর েরি কেপক আরও একিা টেপদেশ কদো প্রপো ে কয, আল-মালওো 
বন্দর ছাড়াও এর আপশোপশর েেকূল  ুপড় কয প্রাইপভি ক টি ও কেৌ-
িাটমেোলগুপলা রপেপছ োপদরও এই সমপে একিা মটেিটরং দরকার।  াো 
দরকার কয, এই সমপে কারা কসোপে কেপছ। ‘ োমল আহমদ মুসা। 

কোপেন্দা প্রধাে ও স্বরােমন্ত্রী োকাল কসৌটদ টেরােিা প্রধাপের টদপক। 
‘ধন্যবাদ টম. আহমদ মুসা। আটম আমাপদর কেৌবাটহেী ও ককাি োডেপক 

এেটে টেপদেশ টদটি।’  
এিুকু কশষ কপরই কসৌটদ টেরােিা প্রধাে োকাল স্বরােমন্ত্রীর টদপক। 

বলল, ‘আেটে েুটলশপক েেকূপলর বন্দর, ক টি ও কেৌ-িাটমেোলগুপলাপে কোাঁ -
েবর টেপে এবং মটেিটরংগুপলা কযাোড় করপে বলুে।’ 

‘অবশ্যই, এেুটে আটম টেপদেশ োোটি।’ বলল স্বরােমন্ত্রী। 
স্বরােমন্ত্রীর কোর মপধযই কোপেন্দা প্রধাপের ওোরপলস ‘টবি’ 

টসেন্যাল টদপে শুরু কপরপছ। 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  48 

 

ওেযারপলস টেপে কোপেন্দা প্রধাে ঘপরর এক প্রাপন্ত সপর কেল। টমটেি 
োপেক কপেক কো বপল কোপেন্দা প্ররধাে দ্রুে টিপর এল কিটবল। োর কচাপে-
মুপে েপি ো। কচোপর বপসই টেরােিা প্রধাে ও স্বরােমন্ত্রীর টদপক কচপে বলল, 
‘আল-মালওোর আমাপদর কোপেন্দা প্রধাে েুব গুরুত্বেূণ্ে একিা েবর টদল। কসিা 
হপলা, আল-মালওো কব’কে আমাপদর কেৌবাটহেীর ইোর-ওোিার কমাপঠডর 
কেেল সাবপমটরে কব’র কোপর একিা েটরেযি টিেব সাবপমটরে েুাঁপ  কেপেপছ। 
দশ টিি লম্বা, োাঁচ টিি কবপড়র টিেব সাবপমটরেটির োপে ককাে রােীে েটরচে 
বা ককাম্পােীর েটরচে টচটন ফে কেই। প্রােটমক এই েবরিুকুই আমাপদর 
কোপেন্দারা এেে েযেন্ত কেপেপছ। টিেব সাবপমটরেটিপক আল-মালওোর 
কেৌাঁঘাটিপে টেপে আসা হপি।’ 

টবিে োমল সকপলর কচাপে-মুপে। ভ্রু কুাঁচপক কেল আহমদ মুসার। 
‘ধন্যবাদ টম. আবদুল্লাহ। টবিেকর এই ঘিো। আমাপদর োটেসীমাে 

এ ধরপের ঘিোর আর ককাে েট র কেই। কদটে আটম  ােপে কচিা করটছ। আর 
টকছু টক  াো কেল টিেব সাবপমটরে সম্পপকে?’ বপল কিটবল কেপক োর 
অেযারপলস েুপল টেল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে। 

সংপে সংপেই আহমদ মুসা কসৌটদ টেরােিা প্রধােপক লক্ষ্ কপর বলল, 
‘ োব, আেটে দো কপর এ টবষেিাও  ানুে, েটরেযি টিেব সাবপমটরেটির 
ইটিে বন্ধ হপেটছল ককাে োটরপে, কেিাে এবং টিেব সাবপমটরেটিপে মপোগ্রাম 
ধরপের ককাে টচন ফ আপছ টকো।’ 

‘ধন্যবাদ টম. আহমদ!’ বপল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে ওেযারপলস টেপে 
সপর কেল ঘপরর এক প্রাপন্ত। কপেক টমটেি েপর টিপর এল কসৌটদ টেরােিা 
প্রধাে। োর কচাপে-মুপে আেন্দ ও েপি ো দুই-ই! 

কচোপর টিপর এপসই বলল, ‘ইপেস টম. আহমদ মুসা, টিেব 
সাবপমটরেটির ইটিে বন্ধ হে ৯িা ৩০ টমটেপি। আর মপোগ্রাম টবষপে োরা 
 াোল মপোগ্রাম ধরপের টকছু োপদর কচাপে েপড়টে। অবশ্য টবস্তাটরে অনুসন্ধাে 
সপব োরা শুরু কপরপছ।’ 
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‘েটরেযি টিেব সাবপমটরেটি োওো কেপছ টেক ককাে  ােোে?’ 
ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

‘হ্াাঁ, এ টবষেিা আটমও কভপবটছ টম. আহমদ মুসা। বাহরাইপের েূবে 
েেকূল ও কাোপরর েটশ্চম েেকূল কেপক প্রাে সমদূরপত্বর সাের েপল োওো 
কেপছ টিেব সাবপমটরেিা।’ 

বপল একিু কেপমই আবার শুরু করল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে, ‘টিেব 
সাবপমটরপের একমাি বটড ছাড়া টকছুই আস্ত অবিাে োওো যােটে। কভেপরর 
ইটিপের কাোপমা ছাড়া সব টকছুই টেটশ্চন ফ হপে কেপছ। মপে করা হপি টিেব 
সাবপমটরে েটরেযাে করার সমে ইঠিারন্যাল টবপশষ টবপফারপণ্ টডভাইপসর 
মাধযপম কভেপরর সব টকছু সবংস কপর কদো হে। অন্যটদপক টিেব সাবপমটরেটির 
বাইপরর বটড এপকবাপর টলে, ককাোও ককাে কলো বা টচন ফ টকছুই কেই।’ োমল 
কসৌটদ টেরােিা প্রধাে। 

‘টেক ককাে কলাপকশাপে োওো কেপছ টিেব সাবপমটরেটি?’ ট জ্ঞাসা 
আহমদ মুসার। 

‘টম. আহমদ মুসা, আটম  াটে কাোর ও বাহরাইপের মােটচি সম্পপকে 
আেোর ভাল  াো আপছ। ধরুে, কাোপরর েটশ্চম েেকূপলর মরুশহর আ ুরাবা 
ও বাহরাইপের েেকূল শহর আল-দুর এই দুই শহরপক যটদ এক সরল করোে 
যুি করা হে, োহপল আল-দুপরর কাপছর কয টবন্দুিা হপব কসিাই েটরেযি টিেব 
সাবপমটরে েুাঁপ  োওোর কলাপকশে।’ বলল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে। 

‘ধন্যবাদ। যারা টিেব সাবপমটরে কেপক আপস, োরা ককাোে কযপে 
োপর এ সম্পপকে ককে টক  ােপে কেপরপছ?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ো, এ সম্পপকে ককে আমাপক টকছু বপলটে। টেশ্চে োরা এ বযাোপর 
টকছুই  ােপে োপরটে। টকন্তু টম. আহমদ মুসা, োরা ককাোে কেল োর কচপে বড় 
প্রশ্ন হপলা, োরা কারা?’ এই অদ্ভুে টিেব সাবপমটরে ককে এপসটছল আমাপদর 
আল-মালওো কব’কে ককাে েরাশটি বা অন্য কাপরা টক এিা একিা কোপেন্দা 
টমশে?’ কসৌটদ টেরােিা প্রধাে বলল। 
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‘আমার ককাে সপন্দহ কেই, এই টিেব সাবপমটরপে কপরই টকডন্যাোররা 
আমাপদর টবজ্ঞােীপক টেপে োলাটিল। োরের দুঘেিোে েপড় োরা টিেব 
সাবপমটরেটি েটরেযাে কপর।’ বলল আহমদ মুসা। 

মুে শুটকপে কেল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে, কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী ও কোপেন্দা 
প্রধাপের। 

‘সবেোশ, দুঘেিোে আমাপদর টবজ্ঞােীর কো টকছু হেটে? যারা টিেব 
সাবপমটরে কেপক কবটরপে এপসপছ োরা এেে ককাোে? োপদর সাপেই টক 
আমাপদর টবজ্ঞােীও রপেপছে? ো োর ককাে টবেদ হপেপছ?’ বলল স্বরােমন্ত্রী। 
োর কপঠে েপদ্বে। 

‘এ প্রশ্নগুপলা আমারও টম. স্বরােমন্ত্রী। আটম যোসম্ভব শীঘ্র আল-
মালওো কযপে চাই। বাহরাইপেও কযপে হপে োপর, যটদ অন্য ককাে  লযাপে 
ওপদর িাোন্তটরে হওোর প্রমাণ্ ো যাে।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘কস সম্ভবো টক আপছ?’ ট জ্ঞাসা কসৌটদ টেরােিা প্রধাপের। 
‘যারা টকডন্যাটেং কাপ  টিেব সাবপমটরে বযবহার করপে োপর, োপদর 

েপক্ষ্ অমে বযবিা করা অসম্ভব েে।’ বলল আহমদ মুসা। 
েপদ্বপে আড়ি হপে কেল কসৌটদ টেরােিা প্রধােসহ সকপলর মুে। কো 

বলল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে। বলল, ‘োহপল টক ও টকডন্যাটেং এর সপঙ্গ 
েরাশটিপদর ককে  টড়ে? আটম  াটে দু’একটি েরাশটির কোপেন্দা টবভাপের 
কোেে সিে ও ধরপের টিেব সাবপমটরে োকপলও োকপে োপর। টকন্তু প্রটেবীর 
আর ককাে সামটরক বাটহেী বা কোপেন্দা বাটহেীর হাপে এ ট টেস কেই।’ কসৌটদ 
টেরােিা প্রধাপের কঠে কটম্পে। 

‘টকডন্যাোর সংেেপের সাপে ককাে েরাশটির কযাোপোে বা কযােসিূ 
আপছ টকো আটম  াটে ো। েপব টকডন্যাোর সংেেে টেপ ই অেযান্ত 
োওোরিলু, এপকবাপরই েির-আধুটেক, ওপদর হাপে অটবশ্বাস্য সব কিকেলট  
রপেপছ। আেোর সাপে এ বযাোপর আমার ককাে কো হেটে। টকন্তু স্বরােমন্ত্রী ও 
আেোপদর কোপেন্দা প্রধাে ওপদর সম্পপকে সামান্য যা  াো কেপছ  াো কেপছ 
ো  াটেপেটছ।’ আহমদ মুসা বলল। 
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আহমদ মুসার কো কশষ হপেই স্বরােমন্ত্রী বপল েেল, ‘ইপেস 
এটক্সপলটন্স,  োব আহমদ মুসা অনুমাে করপছে কগ্লাবাল সন্ত্রাসবাদী সংেেে 
ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি এই টকডন্যাপের সাপে  টড়ে আপছ।’  

‘ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি! বপল ভ্রু কুটিে কপর কসৌটদ টেরােিা প্রধাে 
বলল, ‘এমে ককাে সংেেপের োম কো আটম শুটেটে। টকন্তু অনুমাে বলপছে ককে 
টম. আহমদ মুসা?’ 

‘অনুমাে এই কারপণ্ কয, এেেও টবষেিা টেটশ্চে হেটে। েপব কোিা 
ঘিোর মপধয টদপে এমে টকছু টদক সামপে এপসপছ োপে ব্ল্যাক সাে 
টসটঠডপকিপকই অটভযিু করপে হে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আল-হামদুটলল্লাহ! টম. আহমদ মুসা, ধন্যবাদ আেোপক। আেটে দ্রুে 
একিা টসদ্ধাপন্ত কেৌাঁপছপছে, েদ্ধার-অনুসন্ধাপের  পন্য এিা েুব বড় বযাোর। 
আল্লাহ আেোপক সাহাযয করুে, আমাপদরও সাহাযয করুে। কোপেন্দা প্রধাে টম. 
আবদুল্লাহ ইবপে আবদুল্লাহ আেোর োাঁর সাপে যাওো েটচে।’ 

আবার একিু কেপম আহমদ মুসার টদপক োটকপে বলল, ‘আমার মহাে 
আংকল োপদমুল হারামাইে শরীপির মহাে বাদশা আেোপক টরোপদ স্বােে 
 াটেপেপছে। মানুপষর প্রটে ও ইসলাপমর প্রটে আেোর টে:স্বােে কেদমে টেটে 
শ্রদ্ধার সাপে িরণ্ কপরপছে, বেেমাে েদ্ধার-অনুসন্ধাপের দাটেত্ব কেোর আেোর 
প্রটে কৃেজ্ঞো জ্ঞােে কপরপছে এবং আশা কপরপছে, যে োরাোটর সম্ভব 
আেোর সাপে োর সাক্ষ্াে হপব।’ 

‘এটক্সপলটন্স, টেটে আমাপক িরণ্ করাে আটম। োপক আমার সালাম 
কেৌাঁছাপবে। আল্লাহ োপক ইসলাপমর, মানুপষর আপরা কেদমে করার কেৌটিক 
টদে!’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ধন্যবাদ টম. আহমদ মুসা।’ বপল সবার টদপক োটকপে বলল, ‘আটম 
এেে েেপে চাই। আস্সালামু আলােকুম।’ 

েপে দাাঁড়াল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে। েপে দাাঁড়াল আবদুল রহমাে ইবপে 
আবদুল্লাহ ইবপে িেসাল ইবপে আেুল্লাহ ইবপে আবদুল আট   আল-সেদ। 
সবাই েপে দাাঁড়াল। 
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একিা কিটর কবাি আল-মালওো কব’র েীল বুক টচপর এগুপি 

বাহরাইপের টদপক। 
এই কবাপির এক ে সাধারে েযাপসিার আহমদ মুসা। 
কিটর কবািটি দু’েলা। 
দু’েলার কডক কচোপর বপসপছ আহমদ মুসা। 
আল-মালওো ও বাহরাইপের মপধয টদপে টেেটমে কপেকবার কিটর 

যাোোে কপর। কিটরগুপলা বাহরাইপের আল-দুর কেপক রা ধােী মাোমা েযেন্ত 
টভন্ন কডটস্ট্পেশপে যাোোে কপর। অপেপক আল-দুর,  ও, আরাকাস ইেযাটদ 
িাপে কেপম সড়ক েপে টবটভন্ন িাপে যাে। 

আহমদ মুসা যাপি আল-দুপর, দটক্ষ্ে কেপক বাহরাইপের েূবে েেকূপল 
প্রপবপশর প্রেম বন্দর। আহমদ মুসা টহসাব কপরই বাহরাইপরে এ কছাট্ট বন্দরপক 
এটঠেেপেঠি টহসাপব বাছাই কপরপছ। 

আহমদ মুসা আল-মালওো এপস আল-মালওো কব’কেপক েদ্ধার করা 
টিেব সাবপমটরে কদপেপছ। টিেব সাবপমটরপে কস যা কদোর আশা কপরটছল ো 
কেপেপছ। টিেব সাবপমটরপের বাইপর ো ও েুপড় যাওো কভেপরর অংপশ ককাে 
টচন ফই োেটে। অবপশপষ টিেব সাবপমটরপের কাপলা রংপের মাোে কাপলা রংপের 
একিা মপোগ্রাম কেপেপছ। একিা কাপলা সুি টঘপর সুাঁচাপলা মাোর কাপলা টিভু  
সটজ্জে কাপলা একিা টরং। টরং-এর শীষে টবন্দুপে টরং-এর একিা কব্রক। কসোপে 
টিভুপ র আকাপর েীক্ষ্ণ িলার সুদীঘে বশো দাাঁটড়পে। বশোর দু’োপশ কছাি কছাি 
দু’টি টিভু । আহমদ মুসা টে:সপন্দহ হে কয, এিাই ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির কসই 
মপোগ্রাম। ক াপসিাইে ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির মপোগ্রাপমর এমে একটি 
বণ্োোই টদপেটছল। 

টিেব সাবপমটরপেই ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি োপদর টবজ্ঞােীপক টেপে 
োলাপে কচিা কপরটছল, এিা টেটশ্চে হবার সংপে সংপেই আহমদ মুসা আল-দুপর 
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আসার টসদ্ধান্ত কেে। কস টেটশ্চে, ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির কলাকরা টিেব 
সাবপমটরে কেপক কবটরপে যটদ অন্য ককাে  লযাপে েপে চপল ো টেপে োপক, 
োহপল অবশ্যই োরা কূপল ওো ও অন্য ককাোে যাবার  পন্য সবপচপে কাপছর 
আল-দুর বন্দরপকই বযবহার কপরপছ। যটদ এিাই ঘপি োপক, োহপল দ্রুে 
বাহরাইপে কেৌাঁছপে োরপল কছাট্ট এই কদপশ ওপদর েুাঁপ  োওো কযপে োপর। 
অবশ্য আহমদ মুসা এিাও টচন্তা কপরপছ কয, োরা বাহরাইপে কেৌাঁছপে োরপল 
কছাট্ট এই কদপশ ওপদর েুাঁপ  োওো কযপে োপর। অবশ্য আহমদ মুসা এিাও টচন্তা 
কপরপছ কয, োরা বাহরাইে কেপক কডটিপেশপে যাবার টবকল্প বযবিা করপে 
অবশ্যই কবটশ সমে কেপব ো। োর মপে হপেপছ আ  টদপের অবটশি সমে ও 
রােিা েুবই গুরুত্বেূণ্ে। 

কবাপির কডপক আহমদ মুসা ছাড়া আরও অপেপক বপস আপছ। 
চাাঁপদাো িাোপো োকাে েেুি কডপকর সুটবধা কেই, েপব সরাসটর 

সূপযের োে কেপক বাাঁচা যাপি। োর েের সােপরর অবযাহে বাোস। েটরপবশিা 
ঘুম োটড়পে কদবার মে। 

আহমদ মুসার দু’োপশ, সামপে, কেছপে সব টদপকই কবদুইে কশ্রণ্ীর 
আরব। োরা অটবরাম কো বলপছ। োপদর কোর মাঝোপে টেরব আহমদ মুসার 
অটিত্বই কযে হাটরপে কেপছ! 

আহমদ মুসার কচাে টকছুিা ধপর এপসটছল। হোৎ োর োপশ দু’ ে 
আরপবর কোবােো োর ঘুম ছুটিপে টদল। 

আহমদ মুসার একদম োপশর  ে বলটছল, ‘কবাঁপচ োকপল আরও কে 
টক কয কদেপে হপব! আ  সকাপল আমাপদর ঘাি কেপক আল-দুপর যাবার সমে 
আমার কেৌকার সামপে ৫  ে কলাকপক কভপস েেপে কদেলাম। প্রেপম বুঝপে 
োটরটে োরা মানুষ। কপেকিা টিেব কভপস েপেটছল োটের েের। টিেপবর 
মাোে িপচের মে মাোওোলা টকছু বসাপো। টিেপবর মাো োটের েের কভপস 
ওোর েরেরই টিেপবর মাো দু’ভাে হপে দু’টদপক সপর যাে। োরেরই কসোে 
কেপক মানুষ কবটরপে আপস। োরা েেকূপল ওোর কচিা কপরটছল, টকন্তু োড়া 
েেকূপল েেপে োরটছল ো। আমার কেৌকা ওরা কদেপে োে। আমার সাহাযয 
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চাইপল আটম ওপদর কেৌকাে েুপল টেপে একিু সামপে টেপে টেপে সমভূটমর মে 
েেকূপল োটমপে কদই। ওরা োটক িুযটরি! ঐ টিেপব ঢুপক োটের েল টদপে আল-
আসকার কেপক োটক এটদপক এপসপছ। ওপদর এক ে অসুি হওোে ওপদর কূপল 
েেপে হপেপছ। কলাকটি টিেপবর মপধযই োটক সংজ্ঞাহীে হপে েপড়টছল। ওপদর 
ডুবুটরর কোষাক আটম কদপেটছ। ওপে অটক্সপ ে িযাংক সাপে টেপে হে ো। 
টিেপবও কস রকম টকছুই টছল ো। োহপল ওরা অটক্সপ ে ছাড়া ঘঠিার ের ঘঠিা 
োটের েপল োপক টক কপর! একদম ভূেুপড় বযাোর!’ োমল কলাকটি। 

আহমদ মুসার মপে ককৌেূহল ও ট জ্ঞাসা েেে চরপম। 
আহমদ মুসা কলাকটির টদপক োটকপে সুন্দর আরবী ভাষাে বলল, ‘ভাই, 

আেোর ম ার কাটহেী আটমও শুেলাম। সটেযই েুব আশ্চপযের বযাোর! ঘিো 
আ পক ঘপিপছ, কেিাে?’ 

কবদুইে আরব আহমদ মুসার টদপক োকাল। 
োর মুপে হাটস। বলল কবদুইে কলাকটি, ‘েেে সমে সাপড় েে, কেৌপে 

দশিা হপব। আটম আল-দুপর আসটছলাম সাপড় দশিার কিটর ধরব বপল। েপেই 
ঐ ঘিো।’ 

‘ওরা টক টবপদশী? অসুি কলাকিাপকও কদপেপছে? কলাকিা সংজ্ঞাহীে 
হওোর েরও ওরা টক টিেব চাটলপে এপসপছ?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। আহমদ 
মুসা োর েপেশ্য আড়াল করার  পন্য কবাকার মেও টকছু প্রশ্ন করপছ। 

‘অসুি কলাকটিপকও কদপেটছ। কস সংজ্ঞাহীে হপে েড়পলই ওরা োটক 
কেপম কেপছ। সবাই ওরা টবপদশী। েপব অসুি কলাকটির কোষাক অন্যপদর মে 
েে। োর েরপে টঢলা ো ামা, কুেো টছল। োর োপে-হাপে টছল রাবাপরর কমা া 
দস্তাো। ওপদর কমাি ছে পের মপধয এক ে কমপে টছল। কসও টছল েুরুপষর 
কোষাপক।’ বলল কবদুইে আেপন্দর সাপে। 

‘কয টিেপবর মপধয ওরা টছল কসগুপলা টক করল?’ বলর আহমদ মুসা। 
‘কসিাও এক আশ্চযে! টিেব যেে গুিাল েেে এক একিা বযাপে েটরণ্ে 

হপলা। বযােগুপলা কাাঁপধ ঝুটলপে ওরা চপল যাে।’ কবদুইে কলাকিা বলল। 
‘টিেপবর কভেপর ইটিে ধরপের টকছু টছল ো?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
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‘টেক ধপরপছে আেটে। টকছু টছল টিেপবর মপধয। ো ো হপল বযােগুপলা 
টকছুিা ভারী হপলা ককে?’ বলল কবদুইে। 

কবদুইে যেিা আেটন্দে হপে  বাব টদটিল, োর কচপে অপেক কবটশ 
আেন্দ আহমদ মুসার মপধয। োহপল টকডন্যাোররা বাহরাইপে ঢুপকপছ, কস 
বযাোপর আর ককাে সপন্দহ কেই। অসুি কলাকটিই োপদর টবজ্ঞােী। োপক কবদুইে 
কলাকটি কশ্বোংে কচহারাে কদপেপছ। কারণ্ োপক কশ্বোংে-টসকপের মুপোশ 
েরাপো টছল। োর োপের রং আড়াল করার  পন্যই টবজ্ঞােীর হাপে-োপে কমা া-
দস্তাো েরাপো টছল। োর কোষাক োোপোর সমে টকডন্যােররা োেটে। টঢলা 
ো ামা-কাটম  টছল টবজ্ঞােীর ঘুমাপোর কোষাক। 

আবার কো বলল আহমদ মুসা হাসপে হাসপে, ‘ওপদর একিা টিেব 
কেপল মন্দ হপো ো! এগুপলা আমাপদর কদপশ এেেও আপসটে।’  

‘টেক বপলপছে। অমে ট টেস কেপল োপদর মে টেটশ্চপন্ত োটেপে 
চলাপিরা করা কযে!’ কবদুইেও বলল হাসপে হাসপে। 

‘ওরা আেোর সাপে টক ভাষাে কো বলল?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘িুযটরিরা কযমে বপল ইংপরট  কমশাপো ভাো আরটবপে।’ কবদুইে 

বলল। 
আবার হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আটম হপল টকন্তু বলোম, একিা 

টিেব টদপে যাও।’ 
‘কদটে, আবার কদো হপল ককাোে োওো যাে ওগুপলা, ক পে কেব।’ 

কবদুইে কলাকটি বলল। 
‘ককাোে কেল ওরা, োপক ককাোে, ককাোে েপেপছ? ওরা বপলটে টকছ?ু’ 
‘হ্াাঁ, ট টেসগুপলা দারুে ম ার! ককাোে েপেপছ ওরা বপলটে। শুধু 

ঐিুকুই বপলটছল োরা আল-আসকার কেপক আসপছ।’ কবদুইে বলল। 
‘হ্াাঁ, ওোে কেপক আসপে োপর। েপব িুযটরিরা প্রেপম আপস 

মাোমাপেই।’ আহমদ মুসা বলল। 
টকন্তু মপে মপে আহমদ মুসা বলল, েুপরািাই ওরা আেোপক টমেযা 

বপলপছ কবদুইে ভাই। দুঘেিোর টশকার হপে বাহরাইপে এপসপছ িুযটরি কসপ । 
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টেশ্চে ওপদর েদ্ধার করার  পন্য টবকল্প যাে আসপছ। যেক্ষ্ণ্ ো আসপছ 
েেক্ষ্ণ্ই মাি ওরা োকপব বাহরাইপের ককাোও ো ককাোও। ককাোে োকপব 
োরা? ওরা বাহরাইপে োকার এ সমেিা েুবই মূলযবাে। কস টক োরপব এই 
সমপের মপধয ওপদর কাপছ কেৌাঁছপে? 

আহমদ মুসা একিুক্ষ্ণ্ টেরব হপে েপড়টছল এসব টচন্তাে। ইটেমপধয 
কবদুইে কলাকটি োর ওোপশর সােীর সাপে কো শুরু কপর টদপেপছ। 

আহমদ মুসা েুটশই হপলা। োর টেটরটবটল একিু সমে দরকার। ব্ল্যাক 
সাে টসটঠডপকপির এপদর বাহরাইপে কঢাকার এই েবর কসৌটদ কোপেন্দা প্রধাে 
আবদুল্লাহ ইবপে আবদুল্লাহপক  াোপো দরকার। ওটদক কেপক টেটেও বাহরাইে 
কোপেন্দা েুটলশপক বপল এপদর সন্ধাপের কচিা করপে োপরে। আহমদ মুসা 
বাহরাইপে আসপছ এ বযাোরিা কসৌটদ সরকার আপেই বাহরাইেপক বপলপছ। 

এক সমে কবদুইে কলাকটি আহমদ মুসার টদপক টিরল। বলল, ‘আেটে 
বাহরাইপের েে, সেটদ আরপবও েেুে টেশ্চে।’ 

‘টক কপর বুঝপলে?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার কবদুইেপক। 
‘আমরা কবদুইেরা ভাষা টচটে, এমেটক আরপবর ককাে কটবলার ভাষা 

ককমে, োও কমািামুটি আমরা  াটে।’ বলল কবদুইে কলাকটি অপেক েপবের 
সাপেই। 

‘টেক বপলপছে। েপব আটম মটদো শরীপির বাটসন্দা।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘বাহরাইপে বযবসাে-বাটণ্ য ো কবড়াপে এপসপছে?’ ট জ্ঞাসা 
কবদুইপের। 

‘এবার কবড়াপেই এপসটছ।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘মটদো কেপক এই অদ্ভুে েপে ককে, টকং িাহাদ ক ওপে বাদ টদপে?’ 

বলল কবদুইে। 
কবদুইপের এই কোবােোে টবটিে হপলা আহমদ মুসা। োর এই সবেপশষ 

প্রশ্ন ও ভাষা সম্পপকে োর জ্ঞাে সাধারণ্ কবদুইপের কচপে বড় টকছু োপক প্রমাণ্ 
কপর। 
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আহমদ মুসা একিু হাসল। বলল, ‘আমাপক কয প্রশ্ন করপলে, এমে প্রশ্ন 
টিেপব কপর োটে কেপক েপে আসা িুযটরিপদর করা েটচে টছল। কয ‘টিেব বটড 
কভইপকল’ এর কো আমাপদর মে মানুষরা কশাপেইটে, কয ‘টিেব বটড কভটহপকল’ 
সাধারণ্ িুযটরিরা এে সংেযাে কেল টক কপর?’ 

কবদুইে কলাকটিও হাসল। বলল, ‘প্রশ্ন করপল আরও টকছু টমেযা কো 
শুেপে হপো। োই প্রশ্ন কটরটে।’ 

টকছুিা টবিে আহমদ মুসার কচাপে-মুপে! বলল, ‘োহপল ওপদর সপন্দহ 
কপরটছপলে?’ 

‘টকছুিা।’ বলল কবদুইে কলাকটি। 
‘টকন্তু টকছু কো বলপো। টকন্তু প্রশ্ন ো কপর কছপড় টদপেপছে?’ আহমদ 

মুসা বলল। 
‘কক বলল কছপড় টদপেটছ? োোে কিটলপিাে কপরটছলাম। ওরা বন্দী। 

টেশ্চে এেক্ষ্ে কো টকছু কবর হপেপছ।’ বলল কবদুইে কলাকটি। 
‘বন্দী! ওরা বন্দী সটেযই?’ প্রবল েিাস আর টবিে টেপে কো কেটি 

কবর হপে এল আহমদ মুসার মুে কেপক! 
একিু চমপকই েেল কবদুইে কলাকটি। োপশর কলাকরাও টবটিে কপঠে 

োকাল আহমদ মুসার টদপক। 
টকন্তু এসব টদপক আহমদ মুসার ককাে ভ্রুপক্ষ্ে কেই। বলল, ‘টি  আেটে 

োোে কিটলপিাে করুে। োোে আিক োকার মে কলাক ওরা েে। টক হপেপছ 
কদেুে।’ 

টবিে কবদুইে কলাকটির কচাপে-মুপে। বলল, ‘আেটে ওপদর কচপেে?’ 
‘টচটে ো,  াটে আটম ওপদর। ওপদর সন্ধাপেই আটম বাহরাইে যাটি।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘আেটে কাপরা সন্ধাপে বাহরাইে যাপিে কসিা আটম  াটে। বাহরাইে 

কেপকই আল-মালওোপে আমাপক টেপদেশ োোপো হপেপছ আেোর সঙ্গ টদপে 
বাহরাইপে কেবার  পন্য।’ বলল কবদুইে কলাকটি। 
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‘একিু কদটরপে কসিা আটম বুঝপে কেপরটছ। ধন্যবদ আেোপক। টি  
আেটে োোে কিটলপিাে করুে।’ আহমদ মুসা বলল দ্রুে কপঠে। 

‘আমাপদর বাহরাইপের োোগুপলা টবশ্বস্ত আর দক্ষ্ও। আশা কটর োো 
োপদর বযাোপর আইপে প্রপসস শুরু কপরপছ।’ কবদুইে কলাকটি েপকি কেপক 
কমাবাইল কবর করপে করপে কোগুপলা বলল। 

কল করল কস োোে। 
ওোর কেপক সাড়া কেপেই সালাম টদপে কবদুইে কলাকটি ট জ্ঞাসা করল 

বন্দীপদর কো। ওোপরর কো শুপেই এক কোাঁচ কাটলপে োর মুেিা কযে কঢপক 
কেল! বলল, ‘েপরর েবর টক?’ 

ওোপরর সাপে কো কশষ কপর কল অি করপেই আহমদ মুসা বপল েেল 
দ্রুে কপঠে, ‘টক েবর? োরাে েবর? বন্দীরা োটলপেপছ? 

‘স্যটর। আেোর কোই সটেয হপেপছ।বন্দীরা োটলপেপছ। বন্দীপদর 
টেপে োোে কেৌছার ের োোর েুটলশরা ককৌেুহলী হপে এপসটছল োোর হল 
ঘপর। েেে হোৎ সব েুটলশ সংজ্ঞা হাটরপে কিপল এবং কসই সুপযাপে োরা 
োটলপে যাে।’ বলল কবদুইে। শুষ্ক কঠে োর। 

সাধারে োো ওপদর আিকাপে োরপব ো। আহমদ মুসা এিা  ােপলও 
অবধাটরে কস টবষেিা েুবই কিদােক হপলা আহমদ মুসার  পন্য।  

কবদুইে কলাকটি োমপলও আহমদ মুসা ককাে কো বলপে োরল ো। 
োো টচন্তা ঘুরোক োপি আহমদ মুসার মাোে। ককাোে োওো যাপব 

এেে ওপদর? হাে িসপক কবটরপে যাবার ের ওরা এেে আরও সেকে টেশ্চে। 
আহে বাপঘর মে এেে ওরা। অটে দ্রুে োরা বাহরাইে কেপক সপর েড়ার কচিা 
করপব। অবশ্য টবকল্প যাে ো আসা েযেন্ত োপদর অপেক্ষ্া করপেই হপব। ককাোে 
অপেক্ষ্া করপব? এই মুহুপেে এই  ােো েুাঁপ  োওোই োপদর সামপের প্রধাে 
কা । 

আহমদ মুসার টচন্তা কেপম কেল কবদুইে কলাকটির কোে। বলল কবদুইে 
কলাকটি, ‘আেটে কদেটছ েুব কি কেপেপছে? আসপল ওরা কারা?’ 
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‘ওরা দুধেষে একটি আন্ত োটেক সন্ত্রাসী দপলর সদস্য। আমাপদর এক ে 
শীষে টবজ্ঞােীপক টকডন্যাে কপর টেপে ওরা োলাপি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ও বযাড লাক, ঐ অসুি কলাকটিই টক োহপল টছপলে টবজ্ঞােী।’ বলল 
কবদুইে কলাকটি। 

‘আিা, ওরা োো কেপক বাহরাইপের ককাোে োলাপে োপর বলুে কো?’ 
ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

কবদুইে কলাকটি একিু কভপব বলল, ‘েেকূপলর কাছাকাটছ ককাে িাপে?’ 
‘কসিা ককাোে হপে োপর?’ 
টবভি হপে েেকূল এলাকার টবটভন্ন কহাপিপল।’ 
‘শুধু টবভি হপে েে ছদ্ধপবশও টেপে টেপে োপর োরা।’ আহমদ মুসা 

বলল। 
‘টেক বপলপছে। ওপদর টস্কে মুপোশগুপলা এপকবাপর টেেুাঁে। ওরকম 

োপদর গ্লাভস কমা াও আপছ টেশ্চে।’ বলল কবদুইে কলাকটি। 
‘আমার সম্পপকে কো আেটে টব্রিড হপেপছে। এবার আেোর োম-

েটরচেিা বপল কিলুে। আমরা আল-দুপর এপস কেটছ প্রাে।’ আহমদ মুসা বলল। 
হাসল কবদুইে কলাকটি। বলল, ‘আটম প্রকৃেই এক কবদুা্ইে েটরবাপরর 

কছপল। কবদুইপের কোষাক েরপে আটম কমিিে টিল কটর বপল এই কোষাকই 
আটম সাধারেে েপর োটক। বাহরাইপের কােঠিার ইপঠিটলপ পন্সর এক ে 
অটিসার আটম। আমার োম আবদুল আলী আল-হামাদী। আমার আর টকছু 
েটরচে কেই। আেোর সম্পপকে কাযেে টকছুই  াটে ো। আমার কমাবাইপল 
আেোর িপিা োটেপে বলা হপেপছ ইটে এক ে টভটভআইটে বযাটিত্ব। একিা 
টমশে টেপে বাহরাইে আসপছে। োাঁপক সঙ্গ কদপবে এবং টেটে যাপে স্বাধীেভাপব 
কা  করপে োপর ো টেটশ্চে করপবে। আেোর োমিাও োরা আমাপক 
 াোেটে।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমার োম আহমদ।’ 
‘ধন্যবাদ, আর  াোর দরকার কেই। আেোর টমশেিাও বুপঝটছ। 

টবজ্ঞােীপক েদ্ধার।’ বলল আবদুল আলী আল-হামাদী। 
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আহমদ মুসা আল-হামাদীর সাপে হ্াঠডপশক কপর বলল, ‘চলুে, আমরা 
বন্দর আল-দুর কেপক আমাপদর কা  শুরু কটর।’ 

‘ওপেলকাম স্যার। আল্লাহর কাপছ প্রােেো যাপে আমরা ‘টমশে 
অযাকমটিশড’ বলপে োটর।’বলল আল-হামাদী। 

‘সিল ো হওোর কক্ষ্পি আেোর মপে টক টক টদক আপছ বলুে কো? 
আহমদ মুসা বলল। 

‘প্রেম, ওপদর ছদ্মপবশ কেোর দক্ষ্ো।টদ্বেীে, প্রেপমই োরা কগ্রিোর 
হওোর মে ধাক্কা োওোর ের ওরা সােপরও কেপম কযপে োপর, এমেটক মাপঝর 
অপ্রশস্ত েেসাের োটড় টদপে কাোপরও চপল োপর।’ বলল আল-হামাদী। 

‘ধন্যবাদ আল-হামাদী। ওরা যটদ ভে কেপে োপক, োহপল আেোর কো 
সেয হপব। টকন্তু ওরা দারুণ্ আত্মটবশ্বাসী। ভে ওরা োে ো। ওপদর এই 
আত্মটবশ্বাসই োপদর সািলয েুাঁট ।’ আহমদ মুসা বলল। আল-দুপরর ক টিপে 
কোের করল আহমদ মুসাপদর কবাি। 

আল-দুপরর ক টিপে কোের করল আহমদ মুসাপদর কবাি। 
আহমদ মুসা ও আল-হামাদী েপে দাাঁড়াল এক সাপেই। 
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৩ 
আহমদ মুসার োটড় বাহরাইপের আল-মুহারপরক দ্বীপের েেকূল 

হাইওপে ধপর েীব্র কবপে এটেপে চলটছল েূবে েেকূপলর ‘‘আল-টহদ’-এর টদপক। 
‘আল-টহদ সােপরর োটে কঘাঁপষ দাাঁড়াপো টবেযাে েযেিে শহর। আল-দুর 

বন্দপর কেপম কোাঁ -েবর কেোর ের আহমদ মুসারা বাহরাইপের রা ধােী 
মাোমাে এপসটছল। মাোমার একিা ব্রীি টচি সামপে আোর ের মাোমার শীষে 
কহাপিল কোপডে টিেটলপের একিা কপক্ষ্ বপস আহমদ মুসা বাহরাইপের মােটচি 
েভীরভাপব েযেপবক্ষ্ণ্ কপর আল-হামাদীপক বপলটছল, আমার মপে হে ওরা সব 
টদক টবপবচো কপর আল-মুহারপরক দ্বীেপক কবপছ টেপেপছ। আহমদ মুসার কো 
শুপে আল- হামাদী বপলটছল, আল-মুহারপরক দীঘে দ্বীে। ককাোে আমরা ওপদর 
োলাশ করব? আহমদ মুসা বপলটছল, আল-মুহারপরপক দ্বীপে কেমে বে-বাদাড় 
কেই ওপদর লুটকপে োকার মে। সুেরাং ওরা মানুপষর টভড়পকই কবপছ কেপব 
টেপ পদর হাইড করার মে। োছাড়া এমে এক িাপে আশ্রে কেপব কযোে কেপক 
োপদর চপল যাওো বা োপলাপো সহ  হে। এ  পন্য সমুপদ্রর েেকূল, টবপশষ 
কপর সমুপদ্রর োটে সংলগ্ন  ােো ওরা কবপছ কেপব ওপদর লুকাপোর  পন্য। এ 
সব টদপকর টবপবচোয আটম মুহারপরক দ্বীপের েূবে েেকূপলর আল-টহদ’-পক 
অগ্রাটধকার টদটি। মুল শহরিাই বলা যাে সমুপদ্রর ো ছুাঁপে দাাঁটড়পে আপছ। োর 
মপধয আল-টহপদর সবপচপে ক্রােপডড কহাপিল’ সী-োল বাহরাইে’ আর ‘সী োল 
বাহরাইে’ কো কোিািাই সমুপদ্রর েের ভাসপছ! কোিা বাহরাইপে এর কচপে 
আইটডোল  ােো সমুদ্রচারী টকডন্যাোপদর  পন্য আর টদ্বেীেটি কেই বপল 
আমার মপে হে। আল-হামাদী কসাৎসাপহ আহমদ মুসার কোে সাে টদপেটছল। 

এই টচন্তার সাপে সাপেই আহমদ মুসা ও আল-হামাদী আল-মুহারপরক 
দ্বীপের ‘আল-টহপদ’র েপেশ্য কবর হে। 
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‘আল-টহদ’ শহপর প্রপবশ কপরপছ আহমদ মুসাপদর োটড়। আল-টহদ 
শহরটি েেকূল বরাবর লম্বালটম্ব েপড় কোলা হপেপছ। 

েভীর সাের কেপক েপে আসা োহাপড়র কোড়ায দেটর হপেপছ শহরটি। 
োহাপড়র োদপদশিা োেুপর, দীঘে ও প্রশস্ত। এিাই আল-টহদ শহপরর টভটিভূটম। 
কহাপিল কযাম্পাপস প্রপবশ করল আহমদ মুসাপদর োটড়। 

োটকেং-এ োটড় করপে দু’ পে কহাপিপলর লােপি প্রপবশ করল। 
‘টম. আল-হামাদী, আেটে এপদর টডসপি িযাঠড কেপক কহাপিপলর 

কযািালেিা টেপে আসুে।’ 
বপল আহমদ মুসা কসািাে টেপে বসল। কহাপিপলর কযািালে টেপে আল-

হামাদী এপস আহমদ মুসার োপশ বসল। 
আহমদ মুসা কহাপিপলর কযািালপে একবার কচাে বুটলপে বলল, 

‘কহাপিপল কস্পশাল সুযি ছাড়াও এোিেপমঠি রপেপছ। সুযি ও এোিেপমঠি প্রাে সব 
ক’িারই ফ্রঠি কদো যাপি সােপরর টদপক। কয সব সুযি এোিেপমপঠির কিস 
সােপরর টদপক, কসগুপলার বাটসন্দাপদর টববরণ্ কযাোড় করুে। ইটেমপধয আটম 
কদেটছ ককাে এোিেপমঠি োটল আপছ টকো।’ 

েেল আহমদ মুসাা্। এপোপলা টর াপভেশে কােঠিাপরর টদপক। 
েপে দাাঁটড়পেটছল আল-হামাদীা্ও। 
এোিেপমঠি টর াপভেশপে টেপে আহমদ মুস কদেল কয, একটিও োটল 

কেই। আহমদ মুসা মপে মপে একিা টহসাব কপষ বলল, ‘টকন্তু আটম ক পেটছলাম 
একিা োটল আপছ।’ 

‘স্যার, আ  সাপড় ১২িা েযেন্ত দু’টি এোিেপমঠি োটল টছল। েপর দু’টিই 
ভাড়া হপে কেপছ।’ বলল টর াপভেশে অটিসার। 

‘এক সাপে দু’টি?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘ট , স্যার।’ বলল টর াপভেশপের কলাকটি। 
‘োহপল টক আমার বন্ধুরা আপেই এপস কেপছ! টি  োমগুপলা একি ু

কদটে। ওরা হপল কো আমাপদর টর াপভেশেও হপে কেপছ।’ বলল আহমদ মুপে 
েুটশর ভাব কিপে। 
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‘অবশ্যই স্যার, কদেুে। টকন্তু ওরা কো টবটভন্ন বেপসর। বাবার বেপসরও 
আপছে।’ 

বপল টর াপভেশপের কলাকটি টর াপভেশে করট িাপরর সংটেি োো 
আহমদ মুসার সামপে কমপল ধরল। 

আহমদ মুসা কদেল, োমগুপলা সব ইেপরােীোে। টবটভন্ন বেপসর। 
দু’ ে েিাপশাধ্বে। দু’ পের বেস চটল্লপশর েেপর। এক পের টেটরশ। 
অবটশি পের োঁটচশ। 

মপে মপে হোশ হওোর ভংটেপে বলল আহমদ মুসা, ‘ো, এরা েে। 
োহপল ওরা টক সুযপি েপেপছ! আিা, বলুে কো আ  কেটি সুযপির টর াপভেশে 
হপেপছ?’ 

‘স্যার, আ  ককাে সুযপির টর াপভেশে হেটে। সব সুযি আপে কেপকই 
ভটেে।’ 

বপল টর াপভেশপের কলাকটি একিু ভাবল। োরের বলল, ‘স্যার, 
ঘঠিাোপেপকর মপধয একিা এোিেপমঠি টর াপভেশপের  পন্য করটড হপব। এ 
এোিেপমপঠির োপশই কস এোিেপমঠিটি। আেটে ইিা করপল এেটে বুক করপে 
োপরে। ঘঠিাোপেক কি করপে হপব আেোপক।’ 

আহমদ মুসা বপস ভাবল, আল্লাহ যেে োপদর  পন্য এই এোিেপমঠিিাই 
কমলাপিে, েেে কেোই েটচে। েপরর টচন্তা েপর হপব। 

‘টেক আপছ টর াপভেশে কপর কিলুে।’ বলল আহমদ মুসা। 
টর াপভেশে অটিসার একটি িরম এটেপে টদপল আহমদ মুসা কসিা েূরণ্ 

কপর িাকা টদপে টিপর এল লােপি আপের কসািাে। 
একিু ের টিপর আল-হামাদীও। 
‘টম. আল-হামাদী, সুযি ও এোিেপমপঠি আশার আপলা আটম কদেটছ ো। 

একমাি দু’কিা এোিেপমপঠি কবলা ১িার টদপক েেুে ভাড়াটিো এপসপছ। োরা 
সংেযাে ছে বপি, টকন্তু বেপস আকাশ োোল। কদটে আেোর টলিিাে েেুে টকছু 
আপছ টকো। বপল আহমদ মুসা আর-হামাদীর হাে কেপক সুযি ও এোিেপমপঠির 
বাটসন্দাপদর োটলকা টেপে টেল। ে র বুলাল সব কশপষ এোিেপমপঠি ওো দুই 
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এোিেপমপঠির কসই ছে পের টববরপণ্র েের। ছে পের সবাই টেেট লযাপঠডর 
োেটরক। বলল, ‘োমগুপলা কদপে কভপবটছলাম এরা ইেপরােীে, টকন্তু এেে 
কদেটছ এরা টেেট লযাপঠডর োেটরক। এিকুু েেুে োওো কেল।’ 

‘োহপল আমাপদর এোপে আসািা টক বযােে হপলা?’ বলল আল-হামাদী। 
‘অপেক টবপবচো সামপে টেপে এোপে এপসটছ। টবপবচোগুপলা আল্লাহ 

আমাপদর টদপেপছে। অেএব, হোশা েে। এোিেপমপঠি েেপে এেেও এক ঘঠিা 
বাটক। চলুে, সমেিা আমরা কটিোোে কািাই। টবপকপল কো কটিোোে অপেক 
কলাক োওো যাপব।’ 

বপল আহমদ মুসা েপে দাাঁড়াল। দু’ পে চলল কটিোোর টদপক। 
দু’ পের েরপেই টশে িুযটরপির ছদ্ধপবশ। 
টবশাল কটিোো। অপেক কলাক, েবু িাাঁকাই মপে হপি। 
কটিোোর এক প্রাপন্তর মপি আরবী কোষাপক এক ে ইেপরােীে 

োটেকা হালকা সুপর কসোর বাট পে োে োপি। দু’ ে কসই আরবী কোষাপক 
ইেপরােীে েরুেী োপে সঙ্গ টদপি হালকা রকপমর শরীর দুটলপে। 

বাহরাইপের কটিোোে টবকাপলও কটি োপের চল আপছ। 
কটিোোে ে র বুলাল। সাের প্রাপন্তর কিটবলগুপলাপেই টভড় কবটশ। 

কদো কেল দু’টি কচোপরর একিা কিটবল োটল আপছ। 
আহমদ মুসা টেে  কেোর িযাঠড কেপক একিা ইংপরট  েটিকা টেপে 

এপোপলা কসই িাাঁকা  কিটবলিার টদপক। 
কিটবলও একিা ইংপরট  েটিকা েপড় টছল। 
আহমদ মুসা কিটবপল কেৌাঁছপেই ওপেিার কাে িা টেপে যাটিল। ওিা 

টভন্ন একিা ইংপরট  দদটেক। 
‘ওিাও আটম কদেব, করপে যাে টি ।’ বলল ওপেিারপক আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা ও আল-হামাদী বসল কিটবপল। আহমদ মুসার কেছপেই 

আপরকিা কিটবল। চার পের কিটবল। োপে চার ে কশ্বোংে বপস আপছ। 
আহমদ মুসা কটির অডোর টদপে েটিকা েুপল েড়পে লােল। 
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কেছপের কিটবপলর কোবােো টেচু স্বপর হপলও টকছু িুকপরা িুকপরা শে 
োর কাপে আসটছল। শেগুপলা ইংপরট  েে। দু’একিা কঠে েটরটচে টহসাপব 
কাপে বা পছ। মাপঝ মাপঝ ইংপরট  শেও আসপছ। টকন্তু েরক্ষ্পেই কঠে আবার 
অেটরটচে শপে চপল যাপি। আহমদ মুসা কদেল ওপদর েচ্চারণ্চিা সাবলীল, 
টকন্তু অেটরটচে ভাষািা োপদর কপঠে সাবলীল কশাোপি ো। 

যা কহাক, ওপদর কোবােোে মপোপযােী হওোর এবং কসটদক কেপক 
মপোপযাে সরাপে ো োরাে আহমদ মুসার েবপরর কাে  েড়া এপোল ো। 
ইটেমপধয এপস কেল কটি। 

এবার কটির কাপে মপোপযাে টদল আহমদ মুসা। 
এেে োর কেোল হপলা কেছপের কোবােো আর কাপে আসপছ ো। সংপে 

সংপে মাো ঘুটরপে কদেল কেছপের কিটবল োটল। 
কটির সাপে সাপে এবার কােপ  মপোপযাে টদল আহমদ মুসা। 
‘বাহরাইে িাইমস’ েড়ার ের আহমদ মুসা ‘বাহরাইে ইঠিারন্যাল’ 

েটিকা কিপে টেল। 
েটিকাটি কোলা অবিাে ভাাঁ  করা টছল। কভেপরর কোলা অংপশর েের 

কচাে েড়পেই কচাে আিপক কেল েটিকার মাট েপে একিা কলোর েের। টেে 
শপের একিা কলো। ইংপরট  বণ্েমালাে, টকন্তু শেগুপলা ইংপরট  েে। 

মপোপযাে টদপে েড়ল আহমদ মুসা। 
টবটিে হপলা আহমদ মুসা, এ কয োটহটেোে ভাষা! হোৎ আহমদ মুসার 

মাোে এল, ‘কেছপের কিটবপলর কয শেগুপলা োর কাপে এপসপছ, কসগুপলাও কো 
োটহটেোে! োহপল এ কিটবপলও টক ওপদরই ককে বপসটছল? োশ টদপে ওপেিার 
যাটিল। আহমদ মুসা োপক ডাকল। ট জ্ঞাসা করল, ‘এ কিটবপল আমাপদর আপে 
কারা বপসটছল,  াে?’  

‘স্যার, আেোপদর কেছপের কিটবপলর ৪  পের দু’ ে আপে এই 
কিটবপলই বপসটছল, েপর ওরা ঐ কিটবপল েপে যাে।’ বলল ওপেিার।  

‘ধন্যবাদ ওপেিার।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘কমাস্ট্ ওপেলকাম স্যার!’ বপল ওপেিার চপল কেল। 
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আবার কলোর টদপক মপোপযাে চপল কেল আহমদ মুসার। 
আহমদ মুসা টমন্দাোও োকাকাপল মুর হামসাপরর কাপছ োটহটেোে 

ভাষা টকছুিা টশপেটছল। মুর হামাসার বলা যাে ঐ অিপলর ভাষার এক ে 
টবপশষজ্ঞ প্রাে। টেে শপের োটহটেোে ভাষাে কয অেে আহমদ মুসা দাাঁড় করাল 
ো হপলা: ‘অযািল ক্ষ্মোর রা ধােী আ ।’  

অেে করার ের আহমদ মুসা টবটিে হপলা, েটিকার কয মাট েপে এই কো 
কলো আপছ োর োপশই েটিকার কয টিচারিা কলো ো ‘অযািল’-এর েের। 
েটিকার ৪ কলাম আি ইটি টেপে টবশাল টিচারিা। টিচাপরর টশপরাোম হপলা: 
‘রিার এক অেরূে সৃটি েৃটেবীর অযািল দ্বীেগুপলা।’ 

টশপরাোমিা আহমদ মুসাপকও আকৃি করল। ‘অযািল’  ােীে দ্বীপের 
কো কস শুপেপছ, টকন্তু টকছুই  াপে ো কস এই দ্বীেগুপলা সম্পপকে। েড়ল আহমদ 
মুসা টিচারিা। 

েপড় আহমদ মুসাও স্বীকার করল ‘অযািল দ্বীে’ সটেযই আল্লাহর 
টবিেকর সৃটি! টকন্তু মাট েপে োটহটেোে ভাষাে যা কলো রপেপছ োর সাপে ককাে 
সংেটে েুাঁপ  কেল ো আহমদ মুসা। ‘অযািল দ্বীে’ সুন্দর, টবিেকর টেক আপছ, 
টকন্তু ক্ষ্মোর রা ধােী হপলা টক কপর? 

এই ট জ্ঞাসার ককাে েির েুাঁপ  কেল ো আহমদ মুসা। টবষেিা অেেহীে 
অবপচেে একিা মন্তবযও হপে োপর। 

‘স্যার, মােটরপবর োমা  ঘটেপে আসপছ। এটদপক আমাপদর বরাে এক 
ঘঠিা সমেও েূণ্ে হপে কেপছ। আমরা এোিেপমপঠি টেপে োমা  েড়পে োটর।’ 
বলল আল-হামাদী। 

কলো টেপে আহমদ মুসার টচন্তাে কছদ েড়ল। 
আহমদ মুসা আল-হামাদীর টদপক োটকপে বলল, ‘কহাপিপলর মসট দ 

কদােলাে। োবাপরর প্রধাে হলেরও কদােলাে। আমরা মসট পদ োমা  েপড়, 
টডোর কশষ কপর োরের এোিেপমপঠি কেপম যাব।’ সব এোিেপমঠিই সােপরর 
েের একেলার টবশাল বটধেে ডক অংপশ দেটর। 
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‘টেক আপছ, এিাই ভাল হপব। োমা  েপড় োওোর আপে আটম একি ু
কোাঁ  টেপে চাটি কয, আ  কবলা ১ িার টদপক কারা কহাপিপল এপসপছ।’ বলল 
আল-হামাদী। 

‘টেক বপলপছে, ওিা েুব  রুরী। োবার িাাঁপক আমরা টলস্ট্িা কদপে 
কেব। রাে দশিার ের সপন্দহ েক িাপেেিগুপলার-আমরা কোাঁ -েবর টেপে চাই। 
‘ছে’ সংেযািা গুরুত্বেূণ্ে স্যার।’ বলল আল-হামাদী। 

‘টেক বপলপছে, ওিা েুব  রুটর। োবার িাাঁপক আমরা টলিিা কদপে কেব। 
রাে দশিার ের সপন্দহ েক িাপেেিগুপলার-আমরা কোাঁ  েবর কেব।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘আমাপদর োপশর এোিেপমপঠিরও আমরা একিু কোাঁ -েবর টেপে চাই। 
‘ছে’ সংেযাটি গুরুত্বেূণ্ে স্যার।’ বলল আল-হামাদী। 

‘অবশ্যই, টম. আল-হামাদী। এমে টচন্তা কেপকই কো ওপদর োপশর 
এোিেপমঠিিা টেপেটছ। শুধু ‘ছে’ সংেযা েে টম. হামাদী, ওরা একিার টদপক 
কহাপিপল েপেপছ, এিাও গুরুত্বেূণ্ে। ওপদর বেস অবশ্যই বড় কো, টকন্তু বেস 
োোভাপব বাড়াপো-কমাপো যাে।’ আহমদ মুসা বলল।                                                                    

আল-হামাদীর কচাে দু’টি েজ্জ্বল হপে েেল। বলল, ‘টেক কো, এ টদকিা 
কো আমার মাোে আপসটে!’ 

আহমদ মুসা েপে দাাঁড়াল। বলল, ‘চলুে।’ 
আল-হামাদী েপে দাাঁড়াল। দু’ ে কবটরপে এল কটিোো কেপক। 
রাে ৯িাে আহমদ মুসারা টলিপি েেল এযাোিেপমপঠি োমার  পন্য। 
এক েলাে টলিপির দর া েুলপেই এক েেোটভরাম দৃশ্য কচাপে েড়ল 

আহমদ মুসাপদর। 
কডপকর টেে প্রান্ত টদপে সােপরর ধার কঘাঁপষ এোিেপমপঠির সাটর। 

এোিেপমপঠির কিসগুপলা সব সমুপদ্রর টদপক। এোিেপমঠিগুপলার দু’োশ ও কেছে 
টঘপর বাোে। কেছপের বাোেগুপলার েপর দীঘে প্রশস্ত কডপক কিটেস-বযাডটমঠিপের 
ককািে ও টশশুপদর কেলােুলা করার মে  ােো। এসপবর মপধয টদপে লাল োেপরর 
রাস্তা দেটর হপেপছ েযািগুপলাপে যাবার। 
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প্রটেটি এোিেপমপঠির িপে টেেে সাইপে এোিেপমপঠির োম্বার টলো। 
আহমদ মুসাপদর এোিেপমঠি োম্বার ‘টসোল সুইি-১১’।কচাে ঘুরাবার 

সমে সবেপশষ োম্বারিাও কচাপে েড়ল:’টস-োল ো -৩৩’। 
আহমদ মুসাপদর এোিেপমঠি মাঝ বরাবর কেপক একিু ডাে োপশ। োর 

মাপে টসটরোলিা শুরু হপেপছ দটক্ষ্পণ্র প্ররান্ত কেপক। 
 আহমদ মুসারা লাল োেপরর রাস্তা ধপর এাঁপকপবাঁপক এগুপলা োপদর 

এোিেপমপঠির টদপক। 
প্রটেটি এোিেপমপঠির কেছপের বাোপের কভের টদপে এোিেপমপঠি ওোর 

কেি। 
আহমদ মুসারা বাোপের সুা্ন্দর টগ্রপলর কেি েুপল বাোপের কভেপর 

প্রপবশ করল। 
বাোপের কভের টদপেও কসই লাল োেপরর রাস্তা।লাল রাস্তা ধপর আহমদ 

মুসারা এগুপলা কেপির টদপক। 
মাোে েীল েম্বপু র েরা সুন্দর কেি। দাটম কাপের সুন্দর দর া মুসটলম 

ঐটেপহ্র লো-োোর অেরূে কারুকাপ  ভরা। 
একদম সামপের কিসিা ম বু , সুন্দর, োঁচু কিপন্স কঘরা প্রশস্ত লে। 

কিপন্সর মাঝোপে োলাবদ্ধ একিা টগ্রপলর দর া আপছ। দর া েুলপলই োওো 
যাপব একিা টসাঁটড় এবং কসটি েীপচ কেপম কেপছ। টসাঁটড়র কোড়াে বাাঁধা আপছ কবাি। 

প্রটেটি এোিেপমপঠির একই বযবিা টকো, ো কদোর  পন্য আহমদ মুসা 
োকাল োপশর এোিেপমপঠির  ন্য দশ দশ িপুির সাইডোপডেপে োমা যাে। 

োপশর এোিেপমপঠির সামপে কচাে েড়পেই ভূে কদোর মে আাঁৎপক 
েেল আহমদ মুসা। কদেল এোিেপমঠিটি কেপক সােপর কেপম যাওো টসাঁটড়র 
কোড়াে একিা টিেব সাবপমটরে ভাসপছ। টিেব সাবপমটরপের োপের একিা কহাল 
টদপে এক ে প্রপবশ করপছ, আপরক ে অপেক্ষ্মাণ্ কহাপলর মুপে। 

সংপে সংপেই আহমদ মুসার মাোে এল এিাই কো কসই টেেট লযাপঠডর 
ছে  পের ভাড়া কেো ‘টস-োল আল-হামরা-১২’ এোিেপমঠি! 
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একিা প্রচঠড ঝপড় রহপস্যর সব দর া এক সাপেই েুপল কেল আহমদ 
মুসার সামপে। 

মুহূপেের  পন্য একিা টবমূঢ়ো এপস আহমদ মুসাপক আিন্ন করল। 
োকাল কস সােপরর টসাঁটড়পে োমার টগ্রপলর দর ার টদপক। ওিা 

োলাবদ্ধ। চাটব ককােিা বা ককাোে ো োর  াো কেই। েুাঁ পল বা ট জ্ঞাসা করপল 
 াো যাপব। কস সমে ককাোে? এেটে ওপদর আিকাপে হপব। 

আহমদ মুসা হাপে টরভলবার আপেই েপে এপসটছল। গুটল কপর আহমদ 
মুসা টগ্রপলর দর ার োলা কভপে কিলল।  

এক িাপে দর া েুপল কিলল আহমদ মুসা। সােপর োমার টসাঁটড়র টদপক 
এপোটিল দ্রুে। 

বুঝপে কেপরপছ আল-হামাদীও। 
কসও আহমদ মুসার কেছপে টছল। 
হোৎ কস টচৎকার কপর েেল, ‘স্যার, ওরা কবামা ছুাঁপড়পছ!’ 
আল-হামাদীর কো কশষ হবার আপেই একিা টকছু এপস বুম কপর কিপি 

কেল োপদর োপশর টগ্রপল। 
আহমদ মুসার কসটদপক োকাবারও সমে হপলা ো। কপেকিা শে োর 

কাপে এল। ো ভাববারও োর সমে হপলা ো। োর কদহিা লুটিপে েড়ল কোলা 
দর ার েের। োর কেছপে আল আল-হামাদীর কদহিাও ঝপর েড়ল দর ার 
কেছপে কমপঝর েের। 

 
 
 
কেক্ষ্ণ্ সংজ্ঞাহীে হপে েপড় টছল ো ভাবপে োরপছ ো আহমদ মুসা। 

সংজ্ঞা টিপর আসপেই আহমদ োর কিকর অবিাে েপড় োকািা প্রেম েেলটি 
করল। 

োর ককামর কেপক েের টদকিা টছল দর ার েের। আর টসাঁটড়র েের 
ঝুলটছল কদপহর কেছপের অংশ। 
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আহমদ মুসা দ্রুে েপে বপস োকাল োপশর এোিেপমপঠির সামপে। 
কযোপে সােপর দাাঁটড়পে টছল টিেব সাবপমটরে। টকছুই কসোপে কেই। শান্ত, 
টেস্তরঙ্গ সােপরর বুক। 

আহমদ মুসা োকাল হাে ঘটড়র টদপক। রাে ১ িা বাপ । োর মাপে চার 
ঘঠিা কস সংজ্ঞাহীে অবিাে টছল। 

আহমদ মুসা টহসাব করল বাহরাইপের আল-মুহারপরক দ্বীে কেপক 
োরস্য েেসােপরর মুে হুরমু  প্রণ্ালীে দূরপত্বর কো। ছেশ’ টকপলাটমিাপরর 
কম হপব ো। চার ঘঠিাে ৬শ’ টকপলাটমিার অটেক্রম করা টিেব সাবপমটরপের 
 পন্য কটেে েে। 

েবু আহমদ মুসা োাঁর কদো অেযারপলস কেপক কল করল কসৌটদ 
টেরােিা প্রধাে ইবপে আবদুল আট   আল-সেপদর কাপছ। আহমদ মুসা বুঝল 
ঘুম কেপক েপে টেটে কল টরটসভ করপলে। আহমদ মুসা সালাম টদপেই ওোর 
কেপক েটদ্বগ্ন কপঠে কসৌটদ টেরােিা প্রধাে আল-সেদ সালাম টদপে বলল, ‘আহমদ 
মুসা, আেটে ভাল আপছে?’ 

‘এটক্সপলটন্স! চার ঘঠিা সংজ্ঞাহীে োকার ের জ্ঞাে টিপর কেপেই 
আেোপক কল করটছ!’ 

বপল আহমদ মুসা সব ঘিো োপক  াটেপে বলল, ‘যটদও টিেব 
সাবপমটরে এেক্ষ্পণ্ হুরমু  প্রণ্ালী অটেক্রম কপর কযপে োপর। েবু আেটে 
টেপদেশ টদপে কদেপে োপরে, হুরমু  প্রণ্ালীপে এই মুহুপেে আেোপদর কেৌবাটহেী 
োহাড়া বসাপে োপর টকো। হুরমু  প্রণ্ালীপে ওপদর আিকাপে ো োরপল েপর 
আর ো সম্ভব েে।’ 

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আটম টেপদেশ টদটি। আটম আল্লাহর শুকটরো 
আদাে করটছ কয, আেটে শুধু  াো েে, কাছাকাটছও কযপে কেপরপছে। এিা বড় 
সািলয। আমরা দু:টেে আহমদ মুসা আেোপক এই কপি কিলার  পন্য। এর 
ককাে টবটেমে কদো কো আমাপদর েপক্ষ্ সম্ভব েে। আল্লাহ আেোপক এর 
েেযুি যাযাহ টদে।’বলল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে আল-সেদ। 
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‘আল-হামদুটলল্লাহ! আল্লাহই আমাপদর  পন্য যপেি। ওপক এটক্সপলটন্স 
আেোর সাপে েপর কো বলব।আেটে ওটদপকর কা  সারুে। আসসালামু 
আলাইকুম।’ 

ধন্যবাদ টদপে, সালাম টেপে কল অি কপর টদল ওোর টদল কেপক আল-
সেদ। 

আহমদ মুসা কল অি কপর টদপে মপোপযাে টদল আলী আল-হামাদীর 
টদপক। োর সংজ্ঞা এেেও টিপর আপসটে।  

আরও সমে টেল আলী হামাদীর সংজ্ঞা টিপর আসপে।  
আহমদ মুসা বপসটছল টগ্রপলর দর াে। োর দুই ো সােপর োমা টসাঁটড়র 

েের। 
সামপে োরস্য েেসােপরর টদেন্তপ্রসারী কাপলা কাপলা বুক। মাপঝ মাপঝ 

এই কাপলা বুপক োরার মে আপলা জ্বপল েেপছ, আবার ো হাটরপে যাপি।  
কসই ভাবোিা আবার আহমদ মুসার মাোে টিপর এল। কসৌটদ টেরােিা 

প্রধাে আল-সেদ টক কচিা করপলে হুরমু  প্রণ্ালীপে োপদর আিকাপে। আশা 
কম। টিেব সাবপমটরপের ক্ষ্মো সাধারণ্ভাপবই কবটশ। আর ওপে যটদ ককাে 
টবপশষ জ্বালাটে বযবহার করা হপে োপক োহপল েটেিা আরও কবটশ হপে োপর। 
সুেরাং ওটদক কেপক ককাে আশা কেই। ককাোে কেল ওরা? 

হোৎ আহমদ মুসার মপে েড়ল জ্ঞাে হারাবার সমে ওপদর কঠে কেপক 
কভপস আসা টেেটি শপের কো। 

মপে েড়পেই চমপক েেল আহমদ মুসা। শেগুপলা কো  োটহটেোে! 
এপদর মুপে োটহটেোে ভাষা কলো কদপেপছ, ো টক এপদর ককে টলপেপছ! োর 
কিটবপলর কেছপে বসা যাপদর মুপে োটহটেোে ভাষা শুপেপছ, োর টক এরাই? 
োরা এরাই, যুটি কো এিাই বপল। আহমদ মুসা এিাই ভাবল। 

এর সাপে আপরকিা ভাবো কচপে বসল আহমদ মুসার মপে। বুঝা কেপছ, 
োটহটেোে ভাষা এপদর মােৃভাষা েে। টেপ পদর কো আড়াল করার  পন্য 
অেটরটচে োটহটেোে ভাষা বযবহার কপরপছ। টকন্তু প্রশান্ত মহাসােপরর ক্ষ্ুদ্র 
একিা দ্বীে োটহটে, কসই োটহটের ভাষা এরা বযবহার করল ককে? 
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মাোে একিা টচন্তার েদে হওোর সাপে সাপেই ভীষণ্ভাপব চমপক েেল 
আহমদ মুসা। ওরা টক োটহটেপে োপক? ওপদর কহডপকাোিোর টক োটহটেপে বা 
আপশ-োপশ ককাোও? 

আপরকিা প্রশ্ন আহমদ মুসার কাপছ েুব বড় হপে কদো টদল। কটিোোর 
কসই েবপরর কােপ  অযািল দ্বীপের প্রশংসা এভাপব এেিা করল ককে? কয 
অযািল আ  ক্ষ্মোর রা ধােী। এিা টক একিা কোর কো? ো এর সাপে ব্ল্যাক 
সাে টসটঠডপকপির কা  টকংবা েটরকল্পোর ককাে কযাে আপছ? 

সব এক সাপে আহমদ মুসার মাোে  ি োটকপে কেল। টকন্তু সব ছাটেপে 
একিা টবষে োর কাপছ সুস্পি হপে েেল কয, োটহটে দ্বীে ও ‘অযািল দ্বীে’-এর 
সাপে ব্ল্যাক সাপের ককাে ো ককাে সম্পকে রপেপছ। 

এই সংপে োর কাপছ আপরকটি প্রশ্নও বড় হপে েেল, টবজ্ঞােীপক 
টকডন্যােকারীরা োটহটেোে ভাষা মাপে োটহটের সাপে সম্পটকেে, এ টবষেটিও 
েুবই স্পি। োহপল টক টকডন্যােকারীরা টবজ্ঞােীপক োটহটেপে টকংবা োটহটের 
টদপক ককাোও টেপে কেল? 

েজ্জ্বল হপে েেল আহমদ মুসার মুে। একিা েেুে আশার আপলা  ােল 
োর মপে। টকডন্যােড হওো অন্য সব টবজ্ঞােী ও টবপশষজ্ঞপদরও োহপল টক ঐ 
একই িাপে টেপে যাওো হপেপছ! 

সংজ্ঞা টিপর কেপেপছ আলী আল-হামাদী। েপে বসল কস। 
‘টম. আলী আল-হামাদী, টচটড়ো েপড় কেপছ আমাপদর সংজ্ঞাহীে কপর 

টদপে।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘োহপল এরাই টকডন্যাোর? আমাপদর টবজ্ঞােীপক টেপেই ওরা 

োটলপেপছ?’ বলল আলী আল-হামাদী। 
‘হ্াাঁ, এরাই টকডন্যাোর। আমরা ওপদর সপন্দপহর আওোে এপেও টকছু 

করপে োটরটে। হেপো আল্লাহর এিাই ইিা। আল্লাহর েটরকল্পো হপে োপর 
এমেিাই কয, ‘শুধু এক টবজ্ঞােী েে, টকডন্যােড হওো বা হাটরপে যাওো টবজ্ঞােী 
ও টবপশষজ্ঞপদর বযাোপরই আমরা টচন্তা কটর।’ আহমদ মুসা। 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  73 

 

‘বুঝলাম ো স্যার। আরও টক টকডন্যােড হপেপছ?’ ট জ্ঞাসা আলী আল-
হামাদীর। োর কচাপে-মপুে টবিে। 

‘হ্াাঁ, টম. আল-হামাদী। এ েযেন্ত অপেক টবজ্ঞােী ও টবপশষজ্ঞ হাটরপে 
কেপছ। টবটিন্ন অনুপল্লেপযােয টেে  টহসাপব কসগুপলা কবর হপেপছ। ককাে ককােিা 
প্রচারও কেপেপছ। টকন্তু এ টেপে আন্ত োটেক টমটডো ককাে দহ-ধ্চ কপরটে।’ বলল 
আলী আল-হামাদী। 

‘োজ্জপবর বযাোর! এ টেপে দহ দচ হেটে ককে? এসব টেপে কো দহ দচ 
হবারই কো! োশ্চােয টমটডো মােবাটধকার’ ও সন্ত্রাপসর টবরুপদ্ধ যুদ্ধ টেপে কো 
োেল!’ বলল আলী আল-হামাদী। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সব কারপণ্র কো আটম  াটে ো। েপব বড় 
একিা কারণ্ এই হপে োপর টকডন্যােড বা হাটরপে যাওো প্রাে সবাই 
মুসলমাে।’ 

‘হ্াাঁ, সাংঘাটেক কো! এই সাংঘাটেকিাই সেয আল-হামাদী।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

েিপর কো বলল ো আল-হামাদী। বলপে োরল ো। োর টবফটরে দুই 
কচাে টেস্পলকভাপব োটকপে আপছ আহমদ মুসার টদপক। 

আহমদ মুসাই কো বলল আবার োর হাে ঘটড়র টদপক একবার 
োটকপে, ‘রাে ২িার কবটশ কবপ  কেপছ টম. আল-হামাদী। চলুে, ঘুমাপে হপব। 
এে িাকা টদপে এোিেপমঠি কেো হপলা, বযবহার কো করপে হপব!’ 

েেেও আলী আল-হামাদী টবিেভরা কচাে টেপে োটকপে আপছ আহমদ 
মুসার টদপক। আহমদ মুসার কো কশষ হপেই কস বলল, ‘স্যার, োহপল কসৌটদ 
টবজ্ঞােীপকই শুধু েদ্ধার েে, সকলপক সন্ধাে করা, েদ্ধার করাই আেোর টমশে?’ 

েম্ভীর হপলা আহমদ মুসা। বলল, ‘হ্াাঁ, টম. আলী আল-হামাদী আমার 
ইিা এিাই, যটদ আল্লাহ মিুর কপরে।’ 

‘আপরকিা কো স্যার, আটম আেোপক কসৌটদ ককাে শীষে কোপেন্দা বা 
কেৃেেক্ষ্ মপে কপরটছলাম। টকন্তু কদেটছ, আেোর কা , কোবােো, আচরণ্ সব 
টকছুই আমাপদর ন্যাে কেশাদার কোপেন্দার মে েে। আেোর কা , েৎেরো, 
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আচরণ্, কোবােোে অিরুাে প্রাণ্ আপছ, সীমাহীে আপবে আপছ, েভীর টিরো 
আপছ। এমেিা আটম কাপরা মপধয ককাোও কদটেটে। আটম বড় বড় মাটকেে ও বৃটিশ 
কোপেন্দাপদর সাপে কা  কপরটছ।’ বলল আলী আল-হামাদী েম্ভীর কপঠে। 

আহমদ মুসার মুপে শান্ত একিা হাটস িপুি েেল। হাে রােল আলী আল-
হামাদীর কাাঁপধ। বলল, ‘আেটে আমাপক ভাইপের কচপেও কবটশ ভালপবপস 
কিপলপছে। ধন্যবাদ আল-হামাদী।’ 

একিু োমল আহমদ মুসা। সংপে সংপেই আবার বপল েেল, ‘একিা 
 রুটর টবষে আপছ টম. আল-হামাদী। বাহরাইপে ভাল ভূপোলটবদ টেশ্চে আপছে। 
আটম কস রকম এক পের সাপে কদো করপে চাই।’ 

‘টেশ্চে আপছ। প্রপো েিা টক ধরপের,  ােপে োটর স্যার?’ বলল আলী 
আল-হামাদী। 

‘অবশ্যই। আটম দুটেোর ‘অযািল দ্বীেগুপলা সম্পপকে  ােপে চাই। 
আমার সামপে এেে দু’টি লু বা িাপেেিিল। এক, োটহটে দ্বীে, দুই, অযািল দ্বীে। 
আমার এেে  াো দরকার, দু’টি টক এক  ােোে, এক কলাপকশপে হপে োপর? 
ো দুই  ােোে। োটহটে দ্বীে আটম  াটে। এেে ‘অযািল’ দ্বীেগুপলার অবিাে, 
অবিা সম্পপকে আমার  াো দরকার।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টেক আপছ স্যার, আটম সকাপলই এর বযবিা করব।’ বলল আলী আল-
হামাদী। 

‘ধন্যবাদ টম. আল-হামাদী।’ 
েপে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, ‘চলুে, এবার শেেঘরগুপলার টদপক। 

কশাবার মে অবিা আপছ টকো কদটে।’ 
আলী আল-হামাদীও েপে দাাঁটড়পেপছ। বলল, ‘চলুে স্যার।’ কশাবার 

ঘপরর টদপক চপল কেল দু’ পে। 
 
 
 
সকাল সাপড় ৮িা। 
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োস্তার কিটবপল আপেই এপস বপসটছল আহমদ মুসা। 
সকাপলর েবপরর কাে গুপলা এপস কেপছ। োর েের ে র বুলাটিল 

আহমদ মুসা। 
আলী আল-হামাদী এল। 
আহমদ মুসার মুপোমুটে োস্তার কচোপর বপস বলল, ‘স্যার, একিু কদরী 

হপে কেল। ভূপোলটবপদর টবষেিাও টেক কপর এলাম স্যার। স্যার, আপরকিা 
কো, আমাপদর মহামান্য সুলোপের টেরােিা েেপদিা টপ্রন্স োটলদ ইবপে 
সালমাে-আল-োটলিা আেোর সাপে কদো করপে চাে।’ 

‘েটে আমার বযাোরিা  ােপলে টক কপর?’ আহমদ মুসার ট জ্ঞাসা। 
‘স্যার, কসৌটদ টেরােিা প্রধাে আল-সেদ কো োপকই কিটলপিাে কপর 

আেোর কো বপলপছে। েটে েুব গুণ্ী মানুষ স্যার। েটে বৃপিপের স্যাঠডহািেস 
ছাড়াও মাটকেে যুিরাে কেপক েচ্চের সামটরক ও টেরােিা টবষেক প্রটশক্ষ্ণ্ 
টেপেপছে। টকন্তু এই সাপে অেযান্ত টবদযানুরােী। বাহরাইপে আ  কয টবশাল সমৃদ্ধ 
লাইপব্ররী কেিওোকে েপড় েপেপছ, কসিা োরই অবদাে। বাহরাইে 
টবশ্বটবদযালপের লাইপব্ররী দুটেোর কশ্রষ্ঠ লাইপব্ররীর মপধয একটি। কদপশর বড় বড় 
টশল্পেটের সাপেও োর েভীর সম্পকে। আমাপদর টেরােিা প্রধাে এক ে ভাল 
ভূপোলটবপদর বযাোপর োাঁপকই অনুপরাধ কপরটছপলে। সংপে সংপেই টেটে 
কযাোপযাে কপর একিা এযােপেঠিপমঠি টেক কপর কিপলপছে। স্যার, আ  দশিাে 
আেটে োর সাপে চা োপবে এবং সাপড় ১১ িাে বাহরাইে টবশ্বটবদযালপের 
ভূপোল টবভাপের সমুদ্র ও দ্বীে টবপশষজ্ঞ ড. সাপলহ আবদুল্লাহর সাপে আেোর 
সাক্ষ্াে। স্যটর, আেোর অনুমটে ো টেপেই টকন্তু আটম সব টেক কপর কিপলটছ।’ 

‘অনুমটের ককে প্রপো ে। আটম কো আেোপক দাটেত্ব টদপেটছ। অপেক 
ধন্যবাদ আেোপক। অসম্ভব দ্রুে আেটে সব টেক কপর কিপলপছে। আটম টপ্রন্স 
োটলপদর সাক্ষ্াে কেপল েুবই েুটশ হপবা।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ধন্যবাদ স্যার। আসুে স্যার, আমরা োস্তা কেপে কেই।’ বলল আল-
মাহাদী। 

োস্তা সারল দু’ পে। 
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কহাপিপলর রুম-সাটভেস টবভাে কেপকই এ োস্তা এপসপছ। এোিেপমপঠি 
যারা টেপ রা রান্না-বান্নার ঝাপমলাে যাে ো, োপদর োবার কহাপিপলর রুম সাটভেস 
কেপকই সরবারাহ করা হে। 

সকাল দশিার মপধয আহমদ মুসারা টপ্রন্স োটলদ ইবপে সালমাে আল-
োটলিার অটিপস কেৌছপলে।  

টপ্রপন্সর প্রাইপভি কসপক্রিাটর োটড় বারান্দাে দাাঁটড়পে অপেক্ষ্া করটছল 
আহমদ মুসার। 

আহমদ মুসাপদর োটড় কসোপে কেৌাঁছপেই টেএস টেপ  এপস োটড়র 
দর া েুপল স্বােে  াোল আহমদ মুসাপক। বলল, ‘এটক্সপলটন্স আেোর  পন্য 
অপেক্ষ্া করপছে।’ 

আহমদ মুসা োটড় কেপক োমল। 
আলী আল-হামাদী আপেই কেপমটছল। বলল কস আহমদ মুসাপক, ‘স্যার, 

আটম অপেক্ষ্া করটছ। আেটে আসুে।’ 
‘ধন্যবাদ টম. আল-হামাদী।’ 
বপল আহমদ মুসা চলপে শুরু করল। 
েে কদটেপে টেপে চলল টপ্রন্স োপলদ ইবপে সালমাে আল-োটলিার 

টে.এস। 
সুলোপের কসপক্রিাটরপেপির চার েলার একিা সুযপি বপসে সুলোপের 

টেরােিা েেপদিা টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 
সুলোপের টেরােিা েেপদিা টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা সুলোপের 

েপক্ষ্ প্রটেরক্ষ্া মন্ত্রণ্ালে, প্রটেরক্ষ্া বাটহেী, েুটলশ ও কোপেন্দা টবভাপের 
েদারটক কপরে। 

চার েলাে কেৌাঁপছ টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিার টে.এস আহমদ মুসাপক 
টভআইটে কেিরুপম বটসপে ইঠিারকপম বসপক েবর টদল। 

েবর  াোবার েরেরই দর া কেপল কেিরুপম প্রপবশ করল সুলোপের 
টেরােিা েেপদিা টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 
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সালাম টদপে আহমদ মুসাপক  টড়পে ধরল কস। সাপে টেপে ঢুপক কেল 
অটিস কপক্ষ্। 

অটিস কপক্ষ্র সাপেই োর োপসোোল কেিরুম। কসোপেই কস বসল 
টেপে আহমদ মুসাপক টেপে। 

আহমদ মুসাপক বটসপে টেপ  বপসই টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা বলল, 
‘মহাে ভাই কসৌটদ আরপবর টেরােিা প্রধাে আল-সেদ আেোর এে প্রশংসা 
কপরপছে কয, আটম আেোর সাপে সাক্ষ্াে ো কপর োকপে োরলাম ো। টকন্তু 
আেোর োমই আমার  াো হেটে। আমার মহাে ভাই আল-সেদও বপলেটে। 
টেটে বপলপছে, োাঁর োম োাঁপকই ট জ্ঞাসা করপবে। টবষেিা আমার টকেটরটসটি 
বাটড়পে টদপেপছ। এেে এই ‘োম’ টদপেই আমরা আমাপদর কো শুরু করপে 
োটর। আর একিা কো বটল, ড. সাপলহ আবদুল্লাহ যার সাপে আেোর সাপড় ১১ 
িাে কদো করার কো, টেটে একিা  রুটর প্রপো পে আমার কসপক্রিাটরপেপি 
এপসপছে। আেটে চাইপল োাঁপক এোপে ডাকা কযপে োপর।’ 

‘আল-হামদুটলল্লাহ! এপে আমারই কবটশ সুটবধা হপব। োর ওোপে 
যাওো কেপক কবাঁপচ যা। োছাড়া কয আপলাচো োর সাপে করপে চাই, কসিা 
আেোর েেটিটেপে আপরা ভাপলা হপব এটক্সপলটন্স।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ধন্যবাদ’ বপল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা ইঠিারকপম টে.এস.-পক 
টেপদেশ টদল, ‘েুটম টেপে ড. সাপলহ আবদুল্লাহপক টেপে এস।’ ইঠিারকম কেপক 
টিপর টপ্রন্স োপলদ আহমদ মুসার টদপক োকাপেই আহমদ মুসা বলল, 
‘এটক্সপলটন্স োো কারপণ্ টকছ ুটকছু কক্ষ্পি আমার োমিা কোেে রাো হে। কসিা 
আেোর কক্ষ্পি েে। এটক্সপলটন্স! আল-সেদ আমার োম টেপে একিা রহস্য সৃটি 
কপর করপেপছে মাি! আহমদ মুসা। েুবই কছাি োম।’ 

োম শুপেই ভ্রু কুটিে হপলা বাহরাইপের টেরােিা েেপদিা টপ্রন্স আল-
োটলিার। োর টবিে ও ককৌেুহল টমটশ্রে টির দৃটি আহমদ মুসার েের টেবদ্ধ। 

‘আেটে টক কসই টলপ ঠড আহমদ মুসা, টযটে েরুণ্পদর স্বপ্ন োেক আর 
প্রবীণ্পদর েবে?’ আহমদ মুসার মুপের েের কচাাঁে ঐভাপব টির করপেই প্রশ্ন করল 
টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 
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আহমদ মুসার মুে েে মে হপলা। বলল, ‘এটক্সপলটন্স আটম সাধারণ্ 
মানুষ। আটম মানুপষর কাপ  লাোর কচিা কটর মাি।’ েরম ও টবেীে কঠেস্বর 
আহমদ মুসার। 

আসে কেপক েপে টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। এপোপলা আহমদ মুসার 
টদপক। 

েপে দাাঁড়াল আহমদ মুসাও। 
টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা  টড়পে ধরল আহমদ মুসাপক। বলল, ‘ককাঁপচা 

েুাঁড়পে টেপে সাে কবর’ হবার প্রবাদ, টকন্তু কসাোর এক িুকরা েুাঁ পে টেপে অমূলয 
হীরকেঠড োবার ককাে প্রবাদ কেই। টকন্তু আটম কল্পোেীেভাপব এক অমূলয 
টহরকেঠড কেপে কেলাম। আমার েবে, আমাপদর েবে আেটে। আেোপক স্বােে: 
কোশ আমপদদ আেোপক।’ আপবপে কঠে টভপ  েপেটছল টপ্রন্স োপলদ আল-
োটলিার। টেপ র আসপে টিপর কেল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 

েপকি কেপক রুমাল কবর কপর কচাে ভাপলা কপর মুপছ টেপে বলল, ‘সটেয 
হোৎ অমূলয টহরকেঠড কেপল কেদেকহীপের কয দশা হে, কস রকমিাই আমার 
অবিা। েেবার হপজ্জ টেপে টেপে মটদোে ঘুপর কবড়াবার সমে েুটলশ োহারাে 
োকা একিা বাটড় কদটেপে ভাই আল-সেদ আমাপক বপলটছপলে কসোপে আেটে 
োপকে। টকন্তু েেে আেটে িাটকেপে টছপলে। টকন্তু েেে আেটে িাটকেপে টছপলে। 
কদো করার কসৌভােয হেটে। োরের কপেকবার কচষ্ঠা কপরটছ। টকন্তু আেোপক 
বাটড়পে োওো যােটে। আমাপদর মহামান্য সুলোেও আেোর সম্পপকে  াপেে। 
টেটে একবার আমাপক বাহরাইপে আেোপক আমন্ত্রপণ্র কো বপলটছপলে। টকন্তু 
প্রেমে আেোপক ো োওো, টদ্বেীেে আনুষ্ঠাটেক আমন্ত্রণ্ কপর আোর মপধয 
েভে েপক্ষ্র োো সুটবধা-অসুটবধার টবপবচো কপর এই কক্ষ্পি অগ্রসর হওো 
যােটে। কসই আেোপক আ  হোৎ এভাপব কচাপের সামপে হাট র কদেটছ। এিা 
এক পের আপবেপক বাাঁধভাো কপর কদবার মেই। আল-হামদুটলল্লাহ।’  

‘ধন্যবাদ এটক্সপলটন্স। আটম দুলেভ মানুষ েই। ডাক কেপল আটম কসোপে 
যাই। েপব শুধু শুধু কবড়াবার সমে আমার কম হে। এই কদেুে, আমাপক েুাঁপ  
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োেটে। টকন্তু আ  টবো ডাপক আেোর কদারপোড়াে হাট র।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘যেে আেোপক কেপেটছ। েেে আমার অনুপরাধ মহামান্য সুলোপের 
সাপে আেোর কদো করপে হপব’ বলল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 

‘এটক্সপলটন্স সমে হপল কদো করপে োরপল আটমও েুব েুটশ হপবা।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘ধন্যবাদ।’ বপল একিু োমল, একিু ভাবল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 
কসািাে একিু কহলাে টদল কস। বলল, ‘অপেক প্রশ্ন করপে ইিা করপছ টম. 
আহমদ মুসা আেোপক। আেোর সব কা ই  ীবে-মৃেযুর মাঝোপে দাাঁটড়পে। 
টবষেটি টবরাি েপদ্বে-েপি োর। অবযবহে ভাপব এই েপদ্বে-েপি ো টেপে 
চলার অিরুন্ত শটি আেটে ককাো কেপক োে? লাটন্ত, অবসন্নোর অপেক টকছুই 
কো সামপে আসার কো।’ 

‘েৃটেবীিাই কো োো রকম লড়াইপের কক্ষ্ি। প্রপেযক মানুষই োর 
 ীবে েটরচালোে োো রকম লড়াইপে বযস্ত। এই লড়াইপের মাধযপম মানুপষর 
 ীবপে শাটন্ত ও সািলয আপস। আমার লড়াইিাও মানুপষর শাটন্ত ও সুটবচাপরর 
েপক্ষ্। আমার টবশ্বাস আমার শটির েৎস।’ আল্লাহ রাবু্বল আলাটমে বপলপছে, 
‘টেটে  ীবে ও মৃেযু সৃটি কপরপছে এিা কদোর  পন্য কয মানুষ ভাল কা  
করপছ।’ এই টে টেপদেশই আমার দাটেত্ব োলপের শটি। ভাল কা  করার 
আপরকিা টদক হপলা, মন্দ েটরেযাে করা এবং মন্দ কাপ র প্রটেকার কপর 
ভাপলার প্রটেষ্ঠা করা। ম লুম কাপরা ডাক কেপল এই কাপ  সাহাযয কটর।’ বলল 
আা্হমদ মুসা। 

‘এই কা  অেযান্ত কটেে। এই প্রসংপে একিা প্রশ্ন, ভাপলার প্রটেষ্ঠা মন্দ 
েপে হে টক ো? আটম বলপে চাটি, মন্দ েপে সন্ত্রাপসর টবরুপদ্ধ আপরক সন্ত্রাস 
সৃটি করা, মপন্দর টবরুপদ্ধ প্রটেপশাধ  টহসাপব অেরাধী টেেরাধ টেবেপশপষ হেযা-
হামলাে টশকার বাোপো চপল টকো?’  টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা বলল। 

‘ো, ো করা যাে ো। মন্দ দুর কপর ভাপলা’র প্রটেষ্ঠা করার মপডল হপলে 
আল্লাহর রসুল স.।আল্লাহর রসুল স.-এর কোিা  ীবপে ভাপলা’র সাপে মন্দ েে 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  80 

 

অনুসরপণ্র এবং টেপদোষ-টেরেরাটধপদর েের হামলা ও হেযা-টেযোেপের ককাে 
দৃিান্ত কেই। এমেটক শত্রুর টবরুপদ্ধ কঘাটষে যুপদ্ধর কক্ষ্পিও শত্রুেক্ষ্ বা শত্রু 
কদপশর োরী, টশশু, বৃদ্ধ এবং যারা অস্ত্র হাপে েুপল কেেটে োপদর টেরােিা কদবার 
কঘাষো করা হপেপছ। শত্রুেপক্ষ্র কলাকপদর কক্ষ্পিই যেে এই বযবিা, েেে যারা 
শত্রু েে বা টবপঘাটষে শত্রু েে, োপদর টেপদোষ-টেরেরাধপদর েের হামলা-
হেযা-টেযোেপের কো ককাে প্রশ্নই ওপে ো!’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধন্যবাদ টম. আহমদ মুসা অন্য এক প্রসংে। টবষেিা অপেকিা 
বযাটিেে ধরপের। আেোর  ীবপে অসংেয ঘেো আপছ। অসংেয মানুপষর 
সংস্পপশে আেটে এপসপছে। এসপবর মপধয ককাে ঘিো, ককাে বযটি আেোর 
 ীবপে দাে ককপিপছ সবপচপে কবটশ?’ বলল টপ্রন্স োপলদ। 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এটক্সপলটন্স, আটম আেোর এই দুই প্রপশ্নর 
 বাব টদপে োরপবা ো। আটম অেীপের টদপক টিপর োকাই ো। কাপরা সাপে 
কাপরা, ককাে ঘিোর সাপে ককাে ঘিোর েুলোও আটম কটর ো। আমার দৃটি শুধুই 
সামপে, সামপে ওপোপে চাই আটম।’ 

‘ধন্যবাদ টম. আহমদ মুসা, আেোর এমে  বাবই স্বাভাটবক। আিা টম. 
আহমদ….।’ 

টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিার কোর মাঝোপেই োর ইঠিারকম কবপ  
েেল। 

কো বন্ধ কপর টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা ইঠিারকপমর স্পীকার অে 
কপর টেল। 

সালাম টদপে ওোর কেপক োর টে.এস. বলল, ‘এটক্সপলটন্স, ড. সাপলহ 
আবদুল্লাহ এপসপছে।’ 

‘টেপে এস োাঁপক।’ বপল ইঠিারকম করপে টদল টপ্রন্স োপলদ আল-
োটলিা। কপেক মূহুেে। 

টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিার টে.এস. ড. সাপলহ আবদুল্লাহপক টেপে 
প্রপবশ করল। 
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টপ্রন্স আবদুল্লাহ আল-োটলিা আহমদ ও আহমদ মুসা দু’ পেই েপে 
এটেপে টেপে োপক স্বােে  াোল। 

‘টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা আহমদ মুসার সাপে ড. সাপলহ 
আবদুল্লাহপক েটরচে কটরপে টদপে বলল, ‘ইটে আমাপদর সম্মাটেে অটেটে। 
কসৌটদ আরব কেপক এপসপছে। একিা টবষপে টেটে আেোর সাপে আপলাচো 
করপে চাে, কয টবষপে আেটে টবপশষজ্ঞ।’ সরাই বসল। 

‘আটম শুপেটছ, দ্বীে সংক্রান্ত টকছু টবষে টেপে আপলাচো করপে চাে। 
টকন্তু এ টবষপে কসৌটদ আরপবর কপেকটি টবশ্বটবদযালপে কো বড় টবশষজ্ঞ আপছে!’ 
বলল ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। 

‘স্যার, আমার  রুটর প্রপো ে।’ কসৌটদ আরপব টেপে োাঁপদর কাপছ 
 াোর মে সমে আমার হাপে কেই। এ পন্যই স্যার আেোপক কি কদো।’ 
আহমদ মুসা বলল টবেীে কপঠে। 

‘বুপঝটছ ইেংমযাে! কো মযািার। আমার কোে আেোর যটদ ককাে 
সাহাযয হে, োহপল আটমই কবটশ েুটশ হপবা।’ বলল ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। 

এই সমে টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিার টে.এস এপস োাঁপক  াোল, 
‘এটক্সপলটন্স, কিটবপল োস্তা কদো হপেপছ।’ 

সংপে সংপেই টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা েপে দাাঁড়াল। বলল, ‘চলুে, চা 
কেপে আটস। োরের আমরা কো বলব। কসিাই ভাপলা হপব। এই সাপে আটম 
আেোপদর  াোটি, লাি ো কেপে আেোপদর কযপে কদব ো।’ 

সবাই েপে দাাঁড়াল।বলল ড. সাপলহ আবদুা্ল্লাহ, ‘আমরা আর টক করব, 
কহাস্ট্ যটদ আিকাে, োহপল কেস্ট্রা যাপবে টক কপর? কেপস্ট্র  পন্য যটদ 
ক্ষ্টেকর ো হে, োহপল কহাপস্ট্র কো রাোই টেেম।’ 

‘ধন্যবাদ, ড. সাপলহ আবদুল্লাহ।’ 
বপল োপশর কপক্ষ্র টদপক হাাঁিপে শুরু করল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 
সবাই োর সাপে চলল োপশর ঘপর োস্তার কিটবপল।  
োস্তা কশপষ সবাই টিপর এল বসার ঘপর। 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  82 

 

ড. সাপলহ আবদুল্লাহ োর আসপে বপসই বলল, ‘হ্াাঁ টম. ইোংমযাে, 
আেোর োম টকন্তু  াো হেটে।’ 

আহমদ মুসা একবার কচাে েুপল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিার টদপক 
চাইল। োরের বলল, ‘স্যার, আেোর োপমর কাছাকাটছ। আলী আবদুল্লাহ।’ 

টেপ র োমটি োপক বলপে োরল ো আহমদ মুসা। কারণ্ কয টবষে 
টেপে কো হপি কস টবষপের সাপে আহমদ মুসার োম যুি হপল এবং ককােভাপব 
ো শত্রুেপক্ষ্র কাপে কেপল শত্রুরা অপেক টবষেই আাঁচ করপে োরপব। আর 
বাহরাইে টবপশ্বর গুরুত্বেূণ্ে সব কোপেন্দা সংিার  ন্য একিা কলাভেীে িাে। 
সুেরাং সেকেোর প্রপো ে মপে কপরপছ আহমদ মুসা। 

‘হ্াাঁ, টম. আলী আবদুল্লাহ। বলুে, আেটে ককাে টবষে টেপে আপলাচো 
করপে চাে।’ বলল ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। 

‘স্যার, আটম দুটেোর ‘অযািল দ্বীে’ সম্পপকে  ােপে চাই। দ্বীেগুপলার 
অবিাে, দ্বীেগুপলার প্রকৃটে, এ সপবর বযবহার টক রকম ইেযাটদ।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘হ্াাঁ, ইোংমযাে। টবষেিা আমার সাবপ পের মপধয। টকন্তু মুেি কেিুকু 
বলপে োরপবা, কসিা আেোর কাপ  আসপব টক ো বলপে োটর ো।’ 

একিু োমল ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। 
শুরু করল ের মুহুপেেই, ‘অযািল দ্বীে’ আল্লাহর এক টবিেকর সৃটি 

সাের বপক্ষ্! সােপরর গ্রীষ্মমঠডলীে অিপল সাধারণ্ে ককারাল রীি কেপক অযািল 
দ্বীপের সৃটি হে। সমুপদ্র আপগ্নেটেটরর অগ্নৎুোে িপল েটলে লাভা কেপকও 
অযািল দ্বীে দেরী হপে োপর। 

অযািল সাের বপক্ষ্র এমে দ্বীে যার চারটদক সাের সারপিপসর েের 
ক পে ওো মাটির সীমান্ত টদপে কঘরা। এই কঘপরর মপধয োপক োটে। এই োটের 
েভীরো কম। টবটভন্ন অযািপল েভীরো টবটভন্ন রকম হপে োপক। আবার 
অযািপলর চারটদপকর সাকেটলং বা কঘরিা আংটশকও হপে োপর। এক বা একাটধক 
 ােোে কঘপর কছদ োকাে অযািপলর কভেরিা সােপরর সাপে েেুি োকপে 
োপর। 
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এই অযািল ধরপের দ্বীেগুপলা কদো যাে েৃটেবীর গ্রীষ্মমঠডলীে ও আধ-
গ্রীষ্মমঠডলীে অিপল। অক্ষ্পরোর ২৮ টডটগ্র ২৪ ইটি েিপর ও ২৯ টডটগ্র ৫৮ 
ইটি দটক্ষ্পণ্ ককাে অযািল দ্বীে কেই। আিলাটঠিক মহাসােপর ককাে অযািল দ্বীে 
কেই, কছাট্ট একিা বযাটেক্রম ছাড়া। টেকারাগুোর সামপের সােপর মাি আিটি 
অযািল দ্বীে রপেপছ। সব অযািল দ্বীে ভারে ও প্রশান্ত মহাসােপর। ভারে 
মহাসােপরর অযািল দ্বীেগুপলা মালদ্বীে, লাক্ষ্াদ্বীে ও সাপো  দ্বীেেুপির মপধয 
সীমাবদ্ধ। এর মপধয মালদ্বীপের অযািল দ্বীেগুপলাই েপল্লেপযােয। দুটেোর 
সবপচপে েপল্লেপযােয ২৬টি অযািল দ্বীপের মপধয ৫টি মালদ্বীপে। মালদ্বীপের 
একটি অযািল দ্বীপের মপধয ২৫৫টি ক্ষ্ুদ্র দ্বীে আপছ। এই দবটশপি এিাই েৃটেবীর 
বৃহিম দ্বীে। ২৬টি অযািল দ্বীে রপেপছ ভারে মহাসােপর। প্রশান্ত মহাসাের হপলা 
অযািল দ্বীপের সাম্রা য। প্রশান্ত মহাসােপরর কোোমেু দ্বীেেুি, কযাপরটলে 
দ্বীেেুি, মাশাল দ্বীেেুি, ককারাল সী দ্বীেেুপি অযািল দ্বীপের অবিাে সবপচপে 
কবটশ। প্রশান্ত মহাসােপর অযািলগুপলার সংেযা, দবটচিয ও সাই  সব টদক টদপেই 
শীপষে।’ োমল ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। 

‘ধন্যবাদ স্যার। অযািল দ্বীেসমূপহর সুন্দর একিা ধারণ্া েুপল ধপরপছে 
আেটে। স্যার, োটহটে দ্বীপের আপশোপশ অযািল দ্বীে আপছ টকো কস সম্পপকে 
টকছু বলুে।’ 

‘দু’টি দ্বীে টেপে োটহটে। কোিা োটহটেই ভলকাটেক দ্বীে। এর োপশ 
ককাে অযািল দ্বীে কেই। টকন্তু োটহটে কেপক েীল সমুদ্র ধপর টকছু দুর এপোপলই 
েটলপেশীে দ্বীে সাম্রাপ যর েূবে বাহুপে কেৌাঁপছ যাওো যাপব। এিাই কোোমেু 
দ্বীেেুি। এই কোোমেু দ্বীেেুপির অটধকাংশ বা কোিা দটক্ষ্ণ্াংশ অপেক অযািল 
দ্বীে টেপে েটেে। কমাি ৭টি দ্বীে, এর মপধয ৭৩টিই অযািল দ্বীে। টেেটি দ্বীে 
ককারাল। শুধু দ্বীেেুপির েটশ্চমাংপশ োটহটের টদপক একিা মাি দ্বীে প্রকৃে 
অযািল দ্বীে।’ বলল ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। 

‘স্যার, এই অযািল দ্বীেগুপলার ককােটিপে বড় িােো েপড় কোলা সম্ভব 
টকে, কযোপে বহু মানুপষর োকার ও কা  করার  ন্য েেযুি?’ ট জ্ঞাসা আহমদ 
মুসার। 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  84 

 

‘িােোর  পন্য লযাঠড দরকার হে, টকন্তু অযািল দ্বীেগুপলাপে লযাপঠডর 
অভাবই সবপচপে কবটশ। ২০০০ মাইল টবস্তৃে কোিা েুোমেু দ্বীেেুপি লযাপঠডর 
েটরমাণ্ ৮৮৫ বেে টকপলাটমিার মাি। আর এই দ্বীেেুপির দটক্ষ্ণ্াংপশর ৭৮টি 
দ্বীপের মপধয ৭৩টিই অযািল। এই ৭৮ টি দ্বীপের কমাি কলাক সংেযাই হপলা মাি 
এক হা ার ছ’কশা’র মে। মাি কপেকটি দ্বীপে  েবসটে আপছ। অন্য গুপলা 
োটল। অন্তে এই দ্বীেেুপির এই সব অযািপল বড় ককাে িােো টেমোণ্ সম্ভব 
েে।’ বলল ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। 

‘অযািল দ্বীপে লযাঠড ছাড়া অন্য ককােভাপব বড় িােো টেমোণ্ সম্ভব 
টকো?’ আহমদ মুসা বলল। 

সংপে সংপেই েির টদল ো ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। কসািাে কহলাে টদপে 
বসল। ভাবল একিু। োরের বলল, ‘োর মাপে কোেে িােোর কো বলপছে। 
অযািপলর কলগুে-পোপরর টেপচ অেবা অযািপলর ককারাল কদোপলর কভেপর ককাে 
বড় রকপমর িােো টেমোণ্ সম্ভব টকো এই কো?’ আটম এর ককাে সম্ভবো কদটে 
ো। আটম কমটরে সাইেটিস্ট্ টকংবা কমটরে ইটিটেোর েই, এক ে ভূপোলটবদ 
মাি। কমটরে সাইেটিস্ট্রাই এ বযাোপর সটেক কো বলপে োপর। 

‘ধন্যবাদ স্যার। আপরকটি ট জ্ঞাসা, কোোমেুর অযািল দ্বীেগুপলার 
মপধয টে েেো ও কোেেীেোর টদক কেপক অগ্রেণ্য ককােিা হপে োপর?’ বলল 
আহমদ মুসা। 

ড.সাপলহ আবদুল্লাহ োকাল আহমদ মুসার টদপক। োমল একি।ুবলল, 
‘আেটে বলপে চাপিে, ককাে অযািল দ্বীপে বড় ককাে কোেে কা  ককে কোেপে 
কপর কযপে োপর টকো, এইপো?’ 

আহমদ মুসাও হাসল। বলল, ‘টবষেিা ও রকমই স্যার।’ 
‘কোোমেু দ্বীেেুপির অযািল দ্বীেগুপলা সম্পপকে বলটছ। আপেই বপলটছ, 

এোেকার মাি কপেকিা অযািপল েুব সামান্য কলাক বসটে আপছ। অন্য সবই 
 েবসটেহীে টেরব, টেঝুম দ্বীে। টদপের কবলা অল্প টকছু মাছ ধরার কা  চপল। 
আর দ্বীেেুপির মধযািপলর িাকারাো, োহাটেো, মেুেুংেী, েিারািপলর 
রাপবটহো, েেুকা, িপোপিা, িােুটহভা, টহভাওো, েকুটহভা এবং ওোেু, 
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বাংটেপরাো ও মািটেোর মে টকছু দ্বীে ও অযািপল েযেিকপদর আটবভোব ঘপি 
টদপের কবল। মধয ও দটক্ষ্োিপলর অন্য সব অযিল দ্বীে টদপের কবলাপেও টেরব-
টেঝুম োপক। আর রাপের কবলা দ্বীেেুপির কপেকিা দ্বীে ও অযািপল বাটে 
জ্বলপলও কোিা দ্বীেেুপির এ অযািলসমূহ োপক  মাি অন্ধকাপর ঢাকা, টেরব-
টে:শে এক মৃেযুেুরী কযে! এমে েটরপবশ কো কোেে কাপ ই  পন্যই েেযুি! 
টকন্তু আমার কো মানুষপক কা  করার  পন্য োপের েলাে মাটি চাই, এস মাটি 
কো অযািলগুপলাপে কেই।’ 

আহমদ মুসার মুে েজ্জল হপে েপেটছল। টকছু প্রপশ্নর কস্পপসটিক  বাব 
ো কেপলও কোোমুে দ্বীেেুপির অযািল রা য সম্পপকে একিা সম্পূণ্ে ধারণ্া কস 
কেপে কেপছ। মূল কয কোিা কস  ােপে চাে, োটহটে দ্বীপে বা এই অিপলর 
অযািল দ্বীপে ো আপছ টকো, কসিা  াো োর হপে কেপছ। এেে োে টেটশ্চে মপে 
হপি, োটহটে বা অযািল দ্বীেগুপলার ককাোও শেোেরা আড্ডা কেপড়পছ। 

আহমদ মুসা বলল, ‘ধন্যবাদ স্যার। আটম যা  ােপে কচপেটছ, আল-
হামদুটলল্লাহ োর কচপে কবটশ  ােপে কেপরটছ। অপেক ধন্যবাদ স্যার, 
আেোপক।’ 

‘ধন্যবাদ ইোংমযাে। টকন্তু এ সব কো ককে  ােপে চাে ো। আেটে টক 
করপবে এসব টদপে? ককাে কেশাে আেটে  টড়ে আপছে টম. আবদুল্লাহ?’ বলল 
ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘স্যার, হাপেম োেীর মে রহপস্যর সন্ধাে 
আমার কেশা-পেশা দু’কিাই। কযমে অযািল রাপ য যাবার সুপযাে টেপে োটর।’ 

‘চমৎকার!  ীবেপক েেপভাে করার এক েৎকৃি েে। আল্লাহর টবটচি 
সৃটি মানুষ কদেুক, টচন্তা করুক এবং আল্লাহর কসালোটেোে মানুষ েেলটদ্ধ 
করুক, এিা আল্লাহ চাে। আর একিা ট জ্ঞাসা স্যার, আযিপলর ককারাল কদোপল 
বা েেপর কলগুপের কোপরর টেপচ ককাে িােো দেটর করা যাে টকো, এ টবষপে 
আমার মেিা বপলটছ। টকন্তু ককারাল রীেগুপলা আল্লাহর অেূবে সৃটি! অযািপলর 
কদোল ককাোও টেলার আকাপরও েেপে োপর। আবার ককাোও অযািপলর 
চারটদপকর কদোপলর কভেরিা িাাঁকাও োকপে োপর। ককাোও ককাোও আবার 
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অযািপলর কলপভপলর কয কোর  োপেও িািল োকপে োপর, কহাল োকপে োপর, 
ককাে ককাে কক্ষ্পি ো আংটশক হপে োপর। এ সব দবটচিাপক কমটরে সাইন্স এঠড 
ইটিটেোটরং োোভাপব বযবহার করপেও োপর।’  

‘ধন্যবাদ স্যার। অযািল সম্পপকে এগুপলা েুবই মূলযবাে েেয।আমার 
ট জ্ঞাসার েির এর মপধয আপছ। ধন্যবাদ স্যার, আেোপক।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

আহমদ মুসার কো কশষ হপেই টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা বলল, 
‘ধন্যবাদ টম. আবদুল্লাহ, ধন্যবাদ ডের। আেোপদর প্রপশ্নািপর মপে হপি আটমই 
েেকৃে হপেটছ সবপচে কবটশ। অযািল দ্বীপের োম  ােোম। টকন্তু অযািল দ্বীে 
কয সটেক অপেে দ্বীে েে আ ই প্রেম  ােলাম। অযািল দ্বীেগুপলার কলাপকশে 
সম্পপকেও টকছু  াো টছল ো আমার। োও  ােলাম আ । এেে কদেপে ইপি 
করপছ অযািল এলাকা। টকন্তু একিা টবষে ….।’ 

টপ্রন্স োলদ আল-োটলিার কোর মাঝোপেই কমাবাইল কবপ  েেল 
আহমদ মুসার। 

কেপম কেল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 
‘মাি করপবে!’ বপল কমাবাইল েুপল টেল আহমদ মুসা। টিপে কদেল 

কসৌটদ টেরােিা প্রধাে আল-সেপদর োম। 
সালাম টদপে আহমদ মুসা বলল, ‘এটক্সপলটন্স, ককমে আপছে?’ 
ওোর কেপক আল-সেদ সালাম টেপে বলল, ‘আমরা সবাই ভাল। 

আেটে কয দাটেত্ব টদপেটছপলে কস সম্পপকে  াোবার  পন্য এই কিটলপিাে করটছ 
এবং একটি োরাে েবরও আেোপক  াোপে চাই।’ 

‘বলুে, এটক্সপলটন্স।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আেোর কাছ কেপক  াোর েরই আটম আমাপদর কেৌবাটহেীর হুরমু  

প্রণ্ালী ইেটেিপক  াটেপেটছলাম। োরা সংপে সংপেই হুরমু  প্রণ্ালীরর মুপে 
ছুপি টেপেটছল। োরা কসোপে অপেক্ষ্া করার সপঙ্গ সপঙ্গ হুরমু  প্রণ্ালী ককাস্ট্াল 
কিিস  পেঠি অেটরটিং মটেিটরং সাচে কপর। এপে  ােপে োপর োরা হুরমু  
প্রণ্ালীপে কেৌাঁছার আধা ঘঠিা আপে আঠডারওোিার  লযাে  ােীে টকছু যাে 
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প্রণ্ালী অটেক্রম কপর। অেএব কস টমশেটি কিল কপরপছ। এিাও োরাে েবর। 
টকন্তু আপরকিা হুমটক আমরা কেপেটছ। কসিাপকই আটম েবর বলটছলম।’ 

‘কস হুমটকিা টক? ওরা হুমটক টদপেপছ?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘হ্াাঁ, আহমদ মুসা! ওরাই। োরা স্যাপিলাইি ই-কমইপল  াটেপেপছ, 

োরা ককাে প্রটেেপক্ষ্র অটস্তত্ব বরদাশে কপর ো। টবজ্ঞােী আবদুল্লাহ আল 
মক্কীপক েদ্ধাপরর কচিা কপর প্রটেেক্ষ্ টহসাপব দাাঁড় করাপো হপেপছ। এই অেরাপধ 
টবজ্ঞােীর সমস্ত রি শুপষ টেপে আ  কেপক েৃেীে মাপসর কশষ টদপে োপক হেযা 
করা হপব। আর োপক েদ্ধাপরর আরও যটদ কচিা করা হে, োহপল কসৌটদ আরপবর 
রপকি-টবজ্ঞাপের  েক টবজ্ঞােী ড. আবদুল আট   আল-ে দীপক টকডন্যাে 
করা হপব।’বলল আল-সেদ। 

‘এই হুমটকপক আেোরা টকভাপব টেপেপছে?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘একিা টক্রটমোল গ্রুপের আত্মরক্ষ্ার একিা ককৌশল টহসাপব।’ বলল 

আল-সেদ। 
‘আেোরা এরের টক ভাবপছে?’ ট জ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 
‘আমাপদর ভাবো আপের মেই। আমরা চাই আমাপদর টবজ্ঞােী েদ্ধার 

কহাক! টক্রটমোলরা ধরা েড়ুক এবং এই বযাোপর আমরা আেোর সাহাযয চাই। 
আমরা আেোর সাহাযয চাই শুধু আমাপদর স্বাপেে েে, বহু টবজ্ঞােী-টবপশষজ্ঞপক 
োরা টকডন্যাে কপরপছ, সবার স্বাপেে। টক্রটমোলপদর এভাপব চলপে টদপল আরও 
প্রটেভার োরা সবেোশ করপব! এই কটেে টমশপের দাটেত্ব আেটে গ্রহণ্ করুে। 
আমাপদর সবার ইিা এিাই।’ বলল আল-সেদ। 

‘ধন্যবাদ এটক্সপলটন্স। আটম কেিা োরব কসিা আল্লাহর সাহাযযার েের 
টেভের করপছ। েপব একিা কো বলপে োটর, সামপে আমার এটেপে যাবার েে 
কবাধ হে েেুা্ি হপে কেপছ!’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আল-হামদুটলল্লাহ! আল্লাহর টবপশষ সাহাযয আেোর সাপে আপছ, টম. 
আহমদ মুসা। আেোর প্রপো ে আমাপদর  াোপবে। কদপশর কভের ও বাইপর 
সকল  ােোে আমাপদর সহপযাটেো আেোর  পন্য প্রস্তুে োকপব।’ বলল আল-
সেদ। 
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‘ধন্যবাদ এটক্সপলটন্স! আটস  োব।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আেটে কসৌটদ আরপব টিরপছে?’ ট জ্ঞাসা আল-সেপদর। 
‘এেেও সব টকছু িাইোল কটরটে। আটম আ ই স্ত্রীর সাপে কো বলব। 

েপব সম্ভবে এেে কিরা হপি ো।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আেোর সব টসদ্ধাপন্তর সাপে আমরা আটছ, আহমদ মুসা।’ বলল কসৌটদ 

টেরােিা প্রধাে আল-সেদ। 
একিু কেপমই আবার বপল েেল আল-সেদ, ‘ওপক, টম. আহমদ মুসা 

আর টকছু?’ 
‘ধন্যবাদ।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘আল-হামদুটলল্লাহ! আসসালামু আলােকুম ওো রহমােুল্লাহ।’ ওোর 

কেপক বলল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে আল-সেদ। 
ওোর কেপক কল অি হপে কেল। 
আহমদ মুসাও সালাম টেপে কল অি কপর টদপেপছ। 
আহমদ মুসা কমাবাইল করপে টদপে ‘স্যটর’ বপল সকপলর টদপক োকাল। 
‘আহমদ মুসা আেটে টক আমাপদর মহাে বড় ভাই আল-সেপদর সাপে 

কো বলপলে?’ ট জ্ঞাসা টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিার। 
‘ট ।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘আেোপদর কোর মপধয আমার মপে টকছু ককৌেুহল সৃটি হপেপছ। আটম 

টক দু’একিা টবষে ট জ্ঞাসা করপে োটর?’ ড. সাপলহ আবদুল্লাহ বলল। 
এক েঠড হাটস িপুি েেল আহমদ মুসার কোাঁপি। বলল, ‘অবশ্যই স্যার, 

বলুে।’ 
‘টক এক হুমটকর কো শুেলাম। আবার ো আেোর সামপে েেুি 

হওোর কো শুেলাম। অন্যটদপক আেোর অযািল দ্বীে টেপে টবপশষ কপর একিা 
অিপলর অযািল দ্বীে টেপে আেোর আগ্রহ। ইেযাটদ সব টবষে কমলাপল মপে 
হপি, বড় টকছু একিা ঘপিপছ, আেোরা টকছু একিার সন্ধাে করপছে।’ 

আহমদ মুসা মুহুপেের  পন্য কচাে েুপল োকাল টপ্রন্স োপলদ আল-
োটলিার টদপক। বলল, ‘আেটে টেকই ধপরপছে স্যার। একিা সন্ত্রাসী গ্রুেপক 
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কোাঁ া হপি। োপদর ককাোে োওো কযপে োপর, এবযাোপর োো টবকল্প 
আমাপদর সামপে আসপছ। কসগুপলা আসপছ। কসগুপলা ভাবা হপি। এিাই ঘিো 
স্যার।’ 

আহমদ মুসা টবজ্ঞােী টকডন্যােড্ হওোর ঘিো কচপে কেল। 
‘আল্লাহ আেোপদর সিল করুে। সকপলই আমরা সন্ত্রাপসর েপিদ 

চাই।’ 
কোিা কশষ কপরই হাে ঘটড়র টদপক োকাল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 

বলল আবার, ‘আমরা এেে েেপে োটর। লাি করটড।এোপে সুন্দর একিা 
কযাটঠিে আপছ কসোপেই আমরা যাব।’ 

েপে দাাঁড়াল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 
‘ধন্যবাদ এটক্সপলটন্স। আ পকর লািিা একিু আোম আমার প্রপো ে 

টছল। আমার আপরকিা কপ্রাগ্রাম আপছ।’ বলল আহমদ মুসা। 
হাসল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। বলল, ‘টকন্তু োর আপে আেোর 

আরও কপ্রাগ্রাম আপছ। আমাপদর মহামান্য সুলোপের সাপে কদো করা। কস 
কপ্রাগ্রামও হপয কেপছ। আমরা লাপির েরই কসোপে যাব।’ 

‘ধন্যবাদ এটক্সপলটন্স, আটম েুটশ হব োর সাপে কদো করপে 
োরপল।এিাই আমার কাপছ এেে সবপচপে প্রাপোটরটি কপ্রাগ্রাম।’ বলল আহমদ 
মুসা। 

‘ধন্যবাদ টম. আবদুল্লাহ এই শুপভিার  পন্য।’ আহমদ মুসাপক লক্ষ্য 
কপর বলল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 

সবাই েপে দাাঁটড়পেপছ। 
‘োমুে, োপশই আমার োপসোোল টলিি আপছ।’ বপল হাাঁিপে শুরু করল 

টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 
োপক অনুসরণ্ করল আহমদ মুসারা। 
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৪ 
োটহটে টবশ্বটবদযালে কযাম্পাপসর সুন্দরী এক েরুেী। 
োটহটেোে কচহারা। টকন্তু মুপের আদপল সােে-ইি এটশোে ছাে আপছ। 

কদেপলই মপে হপব এ কমপেটিপক ইপন্দাপেটশো বা মালপেটশোর ককাে 
টবশ্বটবদযালে কযাম্পাপস মপে হপব কদপেটছ। টমটি একিা কচহারা। টকন্তু কোষাকিা 
বযটেক্রম। 

োটহটেোে অবেবপক দেল কপরপছ এপস ইেপরাটেোে কোষাক। 
েরপণ্ কাপলা েযাঠি। শিে সাদা সািে। ককামপর সাদা সাপিের েের টিোর 

মপো প্রশস্ত কাপলা কচইে। 
োপশ একিা োো েপড় আপছ। হাপে বই। েড়পছ কস। 
টবশ্বটবদযালপের টদক কেপক অটভ াে কচহারার এক েরুণ্ এটেপে 

আসপছ কমপেটির টদপক, োর েরপণ্ োটহটেোে কেটডশোল কোষাক। অবেপবও 
কস োটহটেোে। টকন্তু োরও চুল, কচাে ও মুপের েড়পে টকছুিা কসপমটিক, টকছুিা 
মঙ্গলীে ছাে। 

েরুণ্টি টেশপে এটেপে এল। 
এপকবাপর োপশ এপস দাাঁড়াপলও কির কেল ো েরুণ্ীটি। 
েরুণ্টি মুে টিপে কহপস ে েটে টদপে কিাকা টদল েরুণ্ীটির মাোে। 
চমপক েপে টিপর োকাল েরুণ্ীটি। েরুণ্পক কদপে টমটি কহপস েপে 

দাাঁটড়পে আলপোভাপব  টড়পে ধপর বলল, ‘স্যটর।’ 
েরুণ্টির োম োমাটহ মাটহে কোো। োটহটে টবশ্বটবদযালপের ছাি কস। 

োিে িাইম কা ও কপর একিা সািাোর প্রটেিাপে। 
‘েুটম টক লাস কশষ কপর এপসছ মাপরভা?’ 
‘কোমার যেে কমাবাইল কেলাম, েেে আটম লাপস। আসপে একিু কদটর 

হপলা। েুব  রুটর টকছু?’ বলল োমাটহ মাটহে কোো। 
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মাপরভার েুপরা োম মাপরভা মাইটমটে োপেটে। কস কপল  অব 
কিকেলট পে কমটরে ইটিটেোটরং-এর ছািী। অন্যান্য অপেক োটহটেোে কছপল-
কমপের মে কসও োিেিাইম েযেিক োইড টহসাপব কা  কপর। 

োমাটহ মাটহে কোোর সাপে মাপরভা মাইটমটের মে কদো-পেোর সম্পকে 
োপদর সু্কল  ীবে কেপকই। দু’ পে েির োপেটে শহপরর একই সু্কপল েড়ে। 

‘ রুরী েে, টকন্তু কোমাপক বলা দরকার। কসই  পন্যই ডাকা। সাঠডা 
সুসাপের আচরপণ্ আমার েুব অটির লােপছ। েেকাল কিটলপিাপে আবার কস 
আমাপক করি টদপেপছ। আটম কোমাপক আবারও বলটছ োিে িাইম চাকটরিা েুটম 
কছপড় দাও।’ 

‘ককে, সাঠড্রা সুসাে আবার কোমাপক টক বপলপছ?’ শুকো কপঠে বলল 
োমাটহ মাটহে। োর মুেও মটলে। 

সাঠড্রা সুসাে োমাটহ মাটহপের বস। োপেটের একিা সািাই অটিপসর 
কিশে মযাপে ার। এই অটিপসই োমাটহ মাটহে সুোরভাইট ং অটিসার টহসাপব 
কা  কপর। 

‘টক বলপব, কসই একই কো। েেকাল কো োটলোলা  কপরপছ। আর 
বপলপছ আমাপক কোমার েে কেপক সপর দাাঁড়াপে।’ বলল মাপরভা মাইটমটে। োর 
কঠে ভাটর। 

‘এিা কস অন্যাে কপরপছ। ওর প্রটে আমার টবন্দুমাি সমেেে কেই। 
মাইটমটে কোমাপক কো আপেই বপলটছ কয, আটম যেেই বুঝলাম কস আমার ঘটেষ্ঠ 
হপে চাে, েেেই আটম োপক েটরষ্কার  াটেপে টদপেটছ কোমার আমার সম্পপকের 
কো। আটম োপক কেেও সামান্য প্রশ্রেও কদইটে। কস আমার বস, আটম োপক 
আর টক বলপে োটর।’ োমাটহ মাটহে বলল। োর কপঠে অসহােপত্বর সুর। 

‘টকছু েুটম বলপে োরপব ো, কস  পন্যই বলটছ েুটম ঐ চাকটর কছপড় 
দাও।’ বলল মাপরভা মাইটমটে। 

‘চাকটরিা েুব ভাল মাপরভা। সকাল ৯িা কেপক ১০িা এই এক ঘঠিা 
সকাপলর সটি, মাছ, কোশপের ককাোটলটি েরীক্ষ্া কপর ককো-কািার একিা 
োটলকা দেটর কপর অটিসপক টদপে হে। আর সন্ধযার ের এ ঘঠিা ট টেসগুপলা 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  92 

 

বাইপর কডটলভাটর টদপে হে। এ সমে েযাটকংগুপলা কচক করপে হে, যাপে েযাটকং 
করা ট টেসগুপলার ককাে ক্ষ্টে ো হে। কশপষ কডটলভাটরর একিা োটলকা অটিপস 
আমাপক িাইল করপে হে। হোৎ কেেও কেেও মাপলর কডটলভাটরর  পন্য 
আমাপকও বাইপর কযপে হে। কমািামুটি দুই ঘঠিার চাকটর। টকন্তু আটম োই িলু 
চাকটরর কবেে। েবু চাকটর আমার বড় েে, েুটম বড়। কোমার  পন্য চাকটর ককে, 
আরও টকছু হপলও ো ছাড়পে রাট  আটছ’ োমাটহ মাটহে বলল। আপবেরুদ্ধ হপে 
েটেটছল োর কঠে। 

মাপরভা মাইটমটে দু’হাে টদপে োমাটহ মাটহপের একিা বাহু  টড়পে ধপর 
মাো রােল োমাটহ মাটহপের কাাঁপধ। 

টবশ্বটবদযালে কযাম্পাপসর কেি টদপে একিা োটড় প্রপবশ কপর ধীপর ধীপর 
এটেপে োপদর সামপে এপস কব্রক কষল। 

োটড়র  াোলা কোলা। ড্রাইটভং সীপি এক ে োঁটচশ-ছাটব্বশ বছপরর 
কশ্বোংে যুবেী। কস োটকপে টছল োমাটহ মাটহেপদর টদপক।  

োমাটহ মাটহেরাও োপক কদেটছল। 
মাপরভা মাইটমটে মাটহপের হাে কছপড় টদপে োর কাাঁধ কেপক মাো েুপল 

কসা া হপে বপসটছল। 
কশ্বোংে যুবেী োটড়পে কপেক মুহুেে অপেক্ষ্া কপর কেপম এল োটড় 

কেপক। কস আসটছল োমাটহ মাটহেপদর টদপক। 
েপে দাাঁড়াল োমাটহ মাটহে। োর মুপে অস্পষ্ঠ একিা টবরটির  ও টবমষে 

ভাব। 
োমাটহ মাটহপের সাপে মাপরভা মাইটমটেও েপে দাাঁটড়পেপছ। 
কশ্বোংে যুবেীটি কাছাকাটছ আসপেই োমাটহ মাটহে বলল মুপে হাটস 

আোর কচিা কপর, ‘হাই টমস সাঠড্রা সুসাে, টকছু ঘপিপছ?  রুটর ককাে বযাোর?’ 
‘হাই মাটহে, আটম কোমাপক কিটলপিাে কপরটছলাম। োইটে, োই 

আসপে হপলা। অটিপস  রুটর কা  েপড়পছ। একিু কোমাপক কযপে হপব চল।’ 
সাঠড্রা সুসাে বলল। 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  93 

 

এই সাঠড্রা সুসােই োমাটহ মাটহপের অটিপসর বস। কমপেিা কশ্বোংে 
হপলও আকৃটেপে কস টিটলোইটে। োর কচাে দু’টিপে োরীসুলভ কমেীেোর 
চাইপে রুক্ষ্োই কবটশ। কোে টদ্বধাহীে টেপদেপশর সুর। 

োমাটহ মাটহে হােঘটড়র টদপক োকাল। োকাল মাপরভা মাইটমটের 
মটলে মুপের টদপকও। বলল মাপরভা মাইটমটেপক, ‘োহপল আটস আটম। েুটম 
বাসাে যাা্ও। টিপর এপস আটম কল করব।’ োমাটহ মাটহপের কপঠে একি ু
কবেপরাো ভাব।  

কস কো কশষ কপরই োকাল সাঠড্রা সুসাে টদপক। বলল, ‘চলুে টমস 
সাঠড্রা সুসাে।’ 

 ‘েুটম োটড়পে টেপে বস আটম আসটছ।’ বলল সাঠড্রা সুসাে োমাটহ 
মাটহেপক। 

মপে মপে আশংটকে হপলা োমাটহ মাটহে সাঠড্রা সুসাে োহপল মাপরভার 
সাপে কো বলপে চাে। টক কো বলপব। আবার োটল-োলা  করপব োটক? মপে 
মপে ক্ষ্ুদ্ধ হপলা োমাটহ মাটহে। টকন্তু টকছু ো বপল কস োটড়র টদপক চলল। 

মটলে মুপে দাাঁটড়পেটছল মাপরভা মাইটমটে। 
োমাটহ মাটহে চপল কেপল সাঠড্রা সুসাে দু’ধাে এটেপে মাপরভা 

মাইটমটের মুপোমুটে হপলা। সাঠড্রা সুসাপের কচাপে-মুপে চরম অসপন্তাষ ও 
কক্রাপধর প্রকাশ। বলল কস মাপরভা মাইটমটেপক, ‘কাল কোমাপক টক বপলটছ মপে 
কেই?’ 

মাপরভা মাইটমটের কচাপে-মপুে রুপে দাাঁড়াবার ভংটে িপুি েেল। বলল, 
‘মপে োকপল টক হপব? আটম মাটহেপক কছপড় চপল যাব? আমাপদর সম্পেকপক 
বাইপরর ককে টডকপিি করপে োপর ো।’ 

কচাে দু’টি কযে জ্বপল েেল সাঠড্রা সুসাপের। বলল, ‘সামান্য এক ে 
কেটিপভর েুব বাড় কো কদেটছ! আটম বাইপরর কলাক কক বলল কোমাপক। োমাটহ 
মাটহে আমাপদর ওোপে চাকটর কপর। কস এেে আমাপদর কলাক।’ 

‘কেটিভ!’ শেটি েুব আঘাে কপরটছল মাপরভা মাইটমটেপক। োর স্বেণ্ালী 
কচহারা অেমাপে লাল হপে েপেটছল। বলল, ‘েুটম টকন্তু ‘কেটিভ’কদর কদপশ 
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এপসছ, আটম টকন্তু অপেটিভপদরই এক ে। আর কশাে আটম কোমার ককাে 
বযাোপর োক েলাপে চাই ো, আটম েছন্দ করব ো আমার ককাে বযাোপর েুটম 
োক েলাও।’ 

সাঠড্রা সুসাপের দু’কচাে টদপে কযে আগুে কবরুপি। োর মুে শি হপে 
েপেপছ। মুটিবদ্ধ হপে েপেপছ হাে দু’টি। বলল কস চাো েীব্র কপঠে, ‘কো েুটম 
অপেক বড় বপল কিপলছ।এর েেযুি  বাব আটম টদপে োটর, টকন্তু আ  েে। 
আটম কোমাপক কশষ বাপরর মে সাবধাে কপর টদটি, েুটম োমাটহ মাটহপের েে 
কেপক সপর দাাঁড়াও এবং কসিা আ  কেপকই। ো ো হপল কোমার েটরণ্টে টক 
হপে োপর ো েুটম কল্পো করপে োরছ োা্।’ 

বপলই ঘুপর দাাঁটড়পে দ্রুে োপে চলল োটড়র টদপক। 
োটড়র ড্রাইটভং সীপি বসপে কস বলল, ‘মাটহে, এ কমপেিাপে েুব 

কবোদব? কো বলপেও  াপে ো। এ রকম কমপের সাপে বপস বপস কো বল টক 
কপর েুটম! যাক ভাপলা কপর শাটসপে টদপেটছ।’ 

োমাটহ মাটহপের মুেিা অসন্তুটিপে ভপর কেল। টকন্তু ককাে কো বলল ো 
কস। 

সাঠড্রা সুসাে একবার োকাল োমাটহ মাটহপের টদপক। োর কচাপে একিা 
চকচপক দৃটি। কচাে টিটরপে কস োকাল সামপে। দু’হাে কস কচপে ধরল কিোটরং 
হুইল। কোাঁপি একিা োঠডা হাটস। 

োটড় চলপে শুরু করল। 
 
 
 
অটিপস বপসর আচরপণ্ োমাটহ মাটহে েুব কেপরশাে হপে েপড়টছল। কস 

কসা া চপল এপসপছ মাপরভাপদর বাটড়পে। 
োটড় কেপকই োমাটহ মাটহে কদেল মাপরভা মাইটমটে কেি টদপে োপদর 

বাটড়পে প্রপবশ করপছ। 
‘মাপরভা।’ ডাকল োমাটহ মাটহে। 
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েমপক দাাঁটড়পে টিপর োকাল মাপরভা মাইটমটে। োমাটহ মাটহেপক কদপে 
োর কচাপে টবিে িপুি েেল। েরব ো টদপে, কিটলপিাে ো কপর কো মাটহে 
এভাপব আপস ো। আর টবশ্বটবদযালে ছুটির ের এমে অসমপে কস কেেও আপস 
ো। েটদ্বগ্ন হপলা মাপরভা মাইটমটে। 

ছুপি এল কস োমাটহ মাটহপের কাপছ। 
সাধারণ্ে কদো হপলই মাটহপের কয স্বভা াে হাটসর েিটসে প্রকাশ 

কদপে ো আ  কদেপে কেল ো মাপরভা। োর বদপল কচাপে-মুপে একিা দুটশ্চন্তার 
প্রকাশ। আরও েটদ্বগ্ন হপলা মাপরভা। 

‘টক বযাোর মাটহে? এমে সমপে, ককাে েবর ো টদপে? চল কভেপর।’ 
বলল মাপরভা েটদ্বগ্ন কঠে। 

‘ো কভেপর েে, চল োপশর োপকে টেপে বটস।’ োমাটহ মাটহে বলল। 
মাপরভা মাইটমটে োমাটহ মাটহপের মুপের টদপক োটকপে আপছ। বাটড়পে 

এপসও োপকে টেপে কো বলপব! আশংটকে হপলা মাপরভা মাইটমটে। টক হপলা 
মাটহপের?’ টকছু ঘপিপছ োহপল?টক কসিা? 

‘টেক আপছ আটম বাসাে বই করপে আটস। েুটম একিু দাাঁড়াও।’ বলল 
মাপরভা মাটহে। 

বপল কদৌড় টদল কস বাটড়র কভেপর। 
টিপর এল টমটেি োপেপকর মপধযই। 
োমাটহ মাটহপের হাে ধপর বলল, ‘চল।’ 
মাপরভা মাইটমটের বাটড়র োশ টদপেই অযাপভটেে টড কোপমরা। 

েোকটিও এ অযাপভটেে-এর ধাপর আর মাপরভা মাইটমটেপদর বাড়টর োপশই। 
অযাপভটেে হপে ো টেপেও মাপরভাপদর বাটড় কেপকও োপকে প্রপবশ করা 

যাে। 
োপকে ঢুপক একিা োছ কেছপে করপে োর ছাোে এক কবটিপে বসল 

দু’ ে, মাপরভা ও মাটহে। 
‘টক ঘপিপছ বলে?’ একিা কোও বলছ ো।’ বপসই মাটহপের মুপের 

টদপক োটকপে বলল মাপরভা মাইটমটে। 
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‘ঘিোিা বলার  পন্যই এপসটছ মাপরভা।’ 
বপল একিুক্ষ্ণ্ চেু োকল োমাটহ মাটহে। একিু ভাবল। োরের বলল, 

‘কসটদে কোমাপক আমার বস সাঠড্রা সুসাে কয করি কপরটছল, আটম োটড়পে বপসই 
ো শুেপে কেপেটছলাম। কসটদে আটম টকছু বটলটে। েরটদে আটম টলটেেভাপব 
অটিসপক  াোই কয, আোমী মাপসর এক োটরে কেপক আটম আমার কা  
রােপে োরপবা ো। এই টচটেপকই আমার ইপস্তিা েি টহসাপব গ্রহে করা কহাক।’ 
আটম অটিস কশপষ বাটড় আসার সমে এই ইপস্তিা েি অটিপস টদপে আটস।’ 
োমল োমাটহ মাটহে। 

‘এিাই কো আমরা কচপেটছলাম। েুটম ভাল কা  কপরছ। টকন্তু কোমার 
মুে মটলে ককে? হাটস কেই ককে মুপে?’ বলল মাপরভা মাইটমটে। 

মাপরভার একিা হাে োমাটহ মাটহে টেপ র হাপে েুপল টেপে বলল, 
‘আটম কো কশষ কটরটে মাপরভা। আমার ইপস্তিা েি ওরা গ্রহণ্ কপরটে। আটম 
ইপস্তিা েি টদপে বাটড় এপস কেৌাঁছার টকছুক্ষ্ণ্ েপরই অটিস কেপক োটড় এপস 
আমাপক টেপে যাে। বস অটিপসই বপসটছল। আমাপক কদপে কস হাসল। হাটসিা 
টেক কযে সাপের হাটসর মে। বলল, ‘চাকটরপে েুটম ঢুপকছ কোমার ইিার 
অধীে। চাকটর ছাড়ার কোমার  সুপযাে কেই। অটিপস আসা বন্ধ করপল কলাকরা 
টেপে কোমাপক ধপর আেপব। আমাপদর কচােপক িাাঁটক টদপে ককাোও োটলপে 
োকার সাধযও কোমার কেই। আর যটদ কবটশ বাড়াবাটড় কর, োহপল প্রেপম প্রাণ্ 
যাপব কোমার কপ্রটমকার। োরের কোমার। অন্যটদপক আমার কো কমপে যটদ চল 
োহপল কোমার, কোমার বাটড়র, েটরবাপরর শ্রীবৃটদ্ধ হপব। এসব কো কস হাসপে 
হাসপে বপলপছ। কস হাটসর ধার আমার কাপছ ছুটরর ধাপরর কচপেও ভেংকর মপে 
হপেপছ।’ 

োমল োমাটহ মাটহে। মুষপড় েড়া টবধ্বস্ত োর কচহারা। 
মাপরভা োটকপেটছল োমাটহ মাটহপের মুপের টদপক। োরও মটলে মুে 

েপদ্বপে ভরা। 
োমাটহ মাটহে োমপলও েেটে কো বলপে োরল ো মাপরভা। োর বুক 

কাাঁেপছ। ককাে মানুষ এমে টেলেজ্জ আর টেষু্ঠর হে! 
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োমাটহ মাটহেও টেরব। 
 
 
 
 
অন্ধকাপরর মে ভাটর টেরবো ভােল মাপরভাই। বলল, ‘েুটম টক ভাবছ? 

আোেে চাকটর ো ছাড়পলই কো একিা সমাধাে হে।’ 
‘অসম্ভব। ওর ওধীপে কভপব কদপেছ? ওরা ক ার কপর কোমাপক অটিপস 

টেপে যাপব। ো কেপল টক হপব কস করি কো টদপেই করপেপছ।’ মাপরভা বলল। ওরা 
কোমার কপর বপস? 

‘আটম টেপ র  পন্য এক টবন্দুও ভাবটছ ো। ওরা বাড়াবাটড় করপল আটম 
আটম েুটলশ কক বলব। টকন্তু আটম ভাবটছ কোমার কো।যটদ ককাে ক্ষ্টে কপর 
বপস?কস করি কো সাঠড্রা টদপেপছই।বললাম ো ওর হাটসিাও সাপের মে, ছুটরর 
মে। ওরা সব োপর।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘আমাপক টেপে কভব ো। কদশিাে আমাপদর আইে এেেও আপছ। 
বাইপরর কেপক এপস ওরা আমাপদর কেটিভ বপল োটল কদপব, আর যা ইিা োই 
বলপব আর ো আমাপদর কমপে টেপে হপব! টকন্তু এেেই েঠডপোল ো োটকপে 
েুটম আরও টকছু টদে টেরপব চাকটর কপর যাও।’ বলল মাপরভা মাইটমটে। 

‘ভে ও ঘৃণ্া দুই-ই সৃটি হপেপছ আমার োর প্রটে। ওর োপশ চাকটরর 
অটভেে করাও আমার েপক্ষ্ সম্ভব েে। অটিপস প্রাে আমরা এক সাপে োটক। 
ককাে সমে ককাে ঘিো সৃটি কপর, কেে ককাে অটভপযাে আমার টবরুপদ্ধ আপে 
োর টেক কেই। আটম কাল কেপকই আর অটিপস যাটি ো।’ োমাটহ মাটহে বলল। 

কেছপে োপের শে কেপে মাপরভা ও মাটহে দু’ পেই কেছপে টিপর 
োকাল। কদেপলা মাপরভার মা োপদর কেছপে এপস দাাঁটড়পেপছ। 

মাপরভারা দু’ পেই েপে দাাঁড়াল। 
‘মা, েুটম এোপে?’ বলল মাপরভা মাইটমটে। 
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‘হ্াাঁ, আটম োপকে অপেকক্ষ্ণ্ এপসটছ। কিরার েপে কোমাপদর কদপে 
এলাম। কোমরা এোপে ককে? আর কোমাপদর এেিা টবমষে কদোপি ককে? 
আসপে আসপে মাটহপের মুপে কার টবরুপদ্ধ অটভপযাপের কো, আর কাল কেপক 
অটিপস আর ো যাবার কো শুেলাম। এসপবর অেে টক?’ বলল মাপরভার মা। 

দু’ পেই টেরব। োকাল এপক-অেপরর টদপক। 
োমাটহ মাটহেই কো বলল, ‘আটঠি, আেোর কাপছ টকছুই লুকাপো টেক 

েে। টকন্তু আটঠি োপে আমাপদর মেই আেোর মে োরাে হপব, েটদ্বগ্ন হপব।’ 
‘বাছা, কছপল কমপেপদর েপদ্বে বাবা-মা কশোর করপব ো কো কক করপব? 

বল বাছা, টক হপেপছ কোমাপদর?’ 
োমাটহ মাটহে োর অটিপসর বস সাঠড্রা সুসাপের সাপে টক ঘপিপছ, 

োমাটহ মাটহে টক টসদ্ধান্ত টেপেপছ ো সব বলল মাপরভার মাপক। 
শুেপে শুেপে েপদ্বপে ভপর কেল মাপরভার মা’র মুে। োমাটহ মাটহপের 

কো কশষ হপেই বলল, ‘মাপরভা টেক বপলপছ চাকটর অবযাহে করপে টক করা যাে 
ো ভাবার সুপযাে কেো দরকার। কলাক ওরা সাংঘাটেক মপে হপি।’ 

‘টকন্তু আটঠি, কয ভপের কারপণ্ চাকটর অবযাহে রাোর কো বলপছে, যা 
ঘপিপছ োর ের আটম চাকটর অবযাহে রােপল কস ভে আরও বাড়পব। েপর টকছু 
করপে কেপল োপদর ট ঘাংসা আরও বৃটদ্ধ োপব।’ োমাটহ মাটহে বলল। 

ভাবটছল মাপরভার মা। বলল, ‘কোমার কোও টেক মাটহে। োহপল 
আমাপদর টক করা কেেবয? েুটলশপক আমরা বলপে োটর। টকন্তু  াটে ো বাছা, 
িরাসীপদর টেেটন্ত্রে েুটলশ  সাদা চামড়ার সাঠড্রা সুসােপদর টবেপক্ষ্ ককাে 
েদপক্ষ্ে কেপব টকো। কেটিভপদর অটভপযাে অপেক সমেই োপদর কাপছ 
টবরটির কারণ্ হপে দাাঁড়াে। টকন্তু েবু এিাই একমাি টবকল্প। আর এেটে এেপে 
ো কেল আটম যা মপে কটর চাকটর অবযাহে করপে সমে কক্ষ্েপণ্র েে টেপে হপব।’ 

‘োরা টক করপে োপর আটঠি? আমার ভে শুধু মাপরভাপক টেপে। োপদর 
ট ঘাংসার প্রেম িাপেেি হপে োপর মাপরভাই।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘আটম ভে কটর ো মাটহে। ওরা একিা হুমটক টদপেপছ বপলই আমরা 
কেপে োপে েড়ব? ককে এপদশ আমাপদর েে। এরা কো এপক এপক আমাপদর 
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 ােীে সব টকছুই টেপে টেপেপছ, আমাপদর বযাটি সত্ত্বাও আমাপদর োকপব ো, 
ো হে ো। এিাই আমার েটরষ্কার কো মা। মাপরভা মাইটমটে বলল।’ আপবেরুদ্ধ 
মাপরভার কঠে। 

মাপরভার আপবে মাপরভার মা ও োমাটহ মাটহেপকও স্পশে কপরপছ।  
মাপরভা োমপলও সংপে সংপে কো বলপে োরপলা ো মাপরভার মা ও 

োমাটহ মাটহে। 
টেরবো ভােল মাপরভার মা। বলল, ‘মাপরভার আপবে টেক আপছ। টকন্তু 

আপবে টদপে সব সমে বাস্তবোর টবচার চপল ো। যা কহাক, মাপরভা েুটম অন্তে 
টকছুটদে কপল  যাওো বন্ধ রাে। টবষেিা টেপে টক করা যাে কদো যাক। আর 
আটম মপে কটর, মাটহেপকও সাবধাে োকপে হপব। েুটমও টবশ্বটবদযালপে কযও 
ো। োরপল বাইপর কেপক কবটড়পে এস।’ 

‘টকন্তু মা, কপলপ  যাওো কপেকটদে বন্ধ রােপলও োইপডর কা িা বন্ধ 
রােপে োরপবা ো। িুযটরিপদর টেক টস ে শুরু হপেপছ। আমার এ বছপরর 
করট েশেও হপেপছ। কাল কেপকই আটম কা  শুরু করটছ।’ বলল মাপরভা। 

‘আটঠি, মাপরভা এিা করপে োপর। প্রটে বছরই কো করপছ। চাকটর 
কছপড়টছ কযপহেু, আটমও টচন্তা করটছ এ কাপ  লাোর।’ োমাটহ মাটহে বলল। 

কচাে দু’টি েজ্জ্বল হপে েেল মাপরভার। বলল, ‘োহপল েুটম কাল োম 
করট পেশে করাও। এবার একিু কড়াকটড়। োম করট পেশে ো করপল োইপডর 
কা  করা যাপব ো।’ 

‘হ্াাঁ, কোমরা যটদ এক সাপে কা িা করপে োপরা, োহপল মন্দ হে ো। 
সব সমে মানুষ টেপে কারবার, মানুপষর মপধয োকপে হপব, এর মপধয একিা 
টেরােিা আপছ। েপব আসা-যাওোিা যাপে দু’ পের এক সাপে হে োর  পন্য 
কচিা কপরা কোমরা।’ বলল মাপরভার মা।  

‘টেক আপছ এিা করা যাপব। আটমই মাপরভাপক বাসা কেপক টেপে যাব।’ 
বলল োমাটহ মাটহে। 

‘এিা কবাধ হে টেক হপি ো। একবার ভপের কাপছ আত্মসমেেণ্ করপল 
এ কেপক আর মুটি োওো যাপব ো।’ মাপরভা বলল। 
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‘েুটম আর কো বাটড়ও ো মাপরভা। ককাে টবটধবদ্ধ আইে করা হপি ো। 
অবিা বুপঝ বযবিা েুটম আটম সবাই করপে োরপবা।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘ধন্যবাদ কোমাপদর। মপে করে ভে োকািা সবসমে োরাে েে। ভে 
মানুষপক সাবধাে কপর। এর প্রপো ে আপছ। আশা কটর কোমাপদর মপে োকপব 
কোিা। চল এবার েো যাক।’ মাপরভার মা বলল। 

সবাই েপে দাড়াল। 
 
 
 
োপেটে টবমােবন্দর। 
লাপে  সাপকেপলর বাইপর আেিার। 
আেিার লােপি সবার সাপে দাাঁটড়পে আপছ মাপরভা মাইটমটে। যািী ও 

িুযটরিরা কবর হপে শুরু কপরপছ। 
কাাঁপচর কদোল কঘরা লাপে  সাপকেল কদো যাপি, এপদর অটধকাংশই 

িুযটরি। 
সব সমে যা হে িুযটরিপদর ধরার  পন্য োইডপদর মপধয কাড়াকাটড় 

েপড় যাে। 
আ ও কসই কাড়াকাটড়। 
োশ কেপক বান্ধবী টেে অন্য সবার সাপে ছুপি কেপছ েযেিকপদর টদপক। 
মাপরভা মাইটমটে যােটে। কস িাো-পহাঁচড়া েছন্দ কপর ো, কস ভাপেয 

টবশ্বাসী। 
োর বন্ধু-বান্ধবীরা, োর েটরটচে েরা এবং অন্যরা িুযটরিপদর টেপে 

এপক এপক চপল যাপি। 
এল োর বান্ধবী টেে দু’হাপে দুই বযাে টেপে। ‘কেছপে এক ে িুযটরি 

আসপছ। ককাে োইড কেেটে।’ একো বপল টেে চপল কেল। 
মাপরভার োকাল কযটদপক টেে ইংটেে কপরটছল কসটদপক। কদেল, 

এটশোে এক যুবক। কোষাপক-আশাপক অন্যান্য িুযটরিপদর মপো টবদঘুপি েে, 
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েরপে েটরিন্ন কোষাক। মাোর চুপলর আকার ও অবিাে ককাে কস্বিাচাটরো 
কেই। চুল সুন্দর কপর আাঁচড়াপো। আকৃি হপলা মাপরভা। 

িুযটরি যুবকটি কাছাকাটছ আসপেই মাপরভা মাইটমটে দু’ধাে এটেপে 
টেপে বলল, ‘স্যার কম আই কহলে ইে? সার, আটম টক আেোপক সাহাযয করপে 
োটর?’ 

িুযটরি যুবকটি োকাল মাপরভার টদপক। 
শান্ত, টকন্তু সােপরর মে েভীর দৃটি িুযটরি যুবকটির কচাপে। েমপক 

দাাঁটড়পেপছ কস। টমটি একিা অফুি হাটস িপুি েপেপছ িুযটরি যুবকটির কোাঁপি। 
বলল, ‘ধন্যবাদ, হ্াাঁ আমাপক েে কদটেপে সাহাযয করপে োর।’ 

‘অপেক ধন্যবাদ স্যার।’ 
বপল মাপরভা মাইটমটে িুযটরি যুবকটির হাে কেপক বযােটি টেপে চাইল। 
‘ো টমস........ আমাপক েে কদটেপে সাহাযয করপে বপলটছ, বযাে বহে 

করপে বটলটে। আর আটম কোমার কচপে, শটিও কবটশ হপব টেশ্চে? সুেরাং বযাে 
আমরই বহে করা েটচে।’ বলল িুযটরি যুবকটি হাটস মুপে মাপরভার টদপক ো 
োটকপেই। 

িুযটরি যুবকটির কো শুপে অবাক-টবিে টেপে মাপরভা োকাল িুযটরি 
যুবকটির টদপক। এমে অদ্ভুদ মানুষ কস  ীবপে কদপেটে। কশাপেওটে কেপো এমে 
িুযটরপির কো। বলল, ‘স্যার, আমার োম মাপরভা মাইটমটে।’ 

বপল মাপরভা িুযটরি যুবকটির টদপক হাে বাড়াল হ্াঠডপশপক  পন্য। এিা 
োটহটের একিা কালচার। 

িুযটরি যুবকটি হাে ো বাটড়পে ‘ধন্যবাদ’ বপল  াোল োর োম, আটম 
আবু আহমাদ।’  

িুযটরি আবু আহমদ।’ 
িুযটরি যুবকটি আবু আহমদ আসপল আহমদ মুসা। অন্যান্য অপেক 

সমপের মে সংেে কারপণ্ই ছদ্মোপমর আশ্রে টেল। োর সপন্দহ সেয হপল 
এোপে ছদ্মোপমর আশ্রে টেল কস। োর সপন্দহ সেয হপল এোপে ছ্দ্দ্মোম গ্রহপণ্র 
প্রপো ে সবপচপে কবটশ। 
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‘আবু আহমাদ’ োমটি মাপরভা মাইটমটে শুেল বপি, টকন্তু ধন্যবাদ টদপে 
োরপলা ো। আহমদ মুসা হ্াঠডপশক ো করাে অেমাটেে কবাধ করল মাপরভা 
মাইটমটে। কস মপে করল ‘োইড’ বপল োপক কছাি মপে করা হপলা। আবার 
আহমদ মুসার স্বচছ-সরল মুে কদপে টকন্তু এিা োর মে কমপে টেপে চাইপলা ো। 
যা কহাক, এমে আচরণ্ ককাে িুযটরপির মপধয কস এর আপে কদপেটে। আহে 
মেিাপক কস বুঝাপে োরল ো।  

এ সব টচন্তাে একিু টদ্বধাে েপড়টছল মাপরভা মাইটমটে। টকটিে সমে 
েি হপলা। 

েপর মুপে ক ার কপর হাটস কিপে বলল, ‘চলুে স্যার।’ 
োরা কবটরপে এল কার োপকে। 
‘টমস মাপরভা, িুযটরিপদর ভীড় কম, এমে ভাল কহাপিল আপছ 

োপেটেপে?’ বলল আহমদ মুসা। 
োওোর কযাটেিাল হপেপছ বা হপে োপর এমে একিা অযািল দ্বীপের 

সন্ধাপে কস এপসপছ। িুযটরি েে, এ অিপলর বা অন্য ককাে অিপলর োেটরকপদর 
সাহচযে োর দরকার যারা টবপশষ েপেশ্য টেপে আপস ও যাে। 

মাপরভা োকাল আহমদ মুসার টদপক। বলল, ‘আপছ স্যার, েপব েুব 
এক্সপেেটসভ। কবটশ েরচ বপল িুযটরিরা কসগুপলাপে যাে ো বলপলই চপল।’ 

‘গুড, কস কহাপিলগুপলার মপধয েেকূপলর ধাপর এমে একটি কহাপিপল 
চল।’ আহমদ মুসা বলল। 

মাপরভা একিা কবটবিযাটক্স ডাকল। টসংেল িুযটরিরা সাধারেে এগুপলাই 
বযবহার কপর। 

‘ো টমস মাপরভা, কবটবিযাটক্স েে, মযাে িযাটক্স ডাকুে।’ বলল আহমদ 
মুসা। োর কোাঁপি হাটসর করো। 

মাপরভা োকাল আহমদ মুসার টদপক। বলল, ‘মযাে িযাটক্স মাপে 
স্যার...!’ 

‘িলু িযাটক্স, ৪ সীপির িযাটক্স। কবটবিযাটক্স েে।’ আহমদ মুসা বলল। 
আহমদ মুসার কোর ধরপে কহপস কিলল মাপরভা। 
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ওপক স্যার। আটম িলু িযাটক্স ডাকটছ। বলল মাপরভা। 
িযাটক্স টেপে এল মাপরভা। 
আহমদ মুসা োটড়র দর া েুপল হাপের বযােিা কেছপের সীপি করপে 

সামপে ড্রাইভাপরর োপশর সীপি টেপে বসল। 
টবটিে মাপরভা োকাল আহমদ মুসার টদপক। এ রকমিা রকিা রীটে 

েে। িুযটরি, অটেটেরা যারা আপসে োর এরকম কপরে ো। োইড বপস 
ড্রাইভাপরর োপশর সীপি, ড্রাইভারপক েন্তবয বলপে হে োপকই। আর িুযটরি, 
অটেটে এক ে হপলও কেছপের সীপিই বপসে। 

আহমদ মুসা সীপি বপস টবটিে কচাপে কচপে োকা মাপরভাপক বলল, 
‘েুটম কেছপের সীপি বস। স্যটর, েুটম বপল কিললাম!’ 

টবটিে মাপরভা কেছপের সীপি টেপে বসল। 
মপে মপে বলল, ‘টক োেলপর বাবা। সব েপো কা । আমাপক কেছপের 

বসাল। একিুও ভাবল ো কয, োহপল আটমই োটড়র মটেব হপে কেলাম। দু’সীপির 
হপলই কযোপে চপল কসোপে চরগুণ্ ভাড়া টদপে টেল কযাটডলাক কার। িুযটরিপদর 
টপ্রে কহাপিল টেল ো, টেল সবপচপে এক্সপেেটসভ কহাপিল। িাকা আপছ ো হে 
েরচ করল, টকন্তু এসব োেলাটম ককে? হ্াঠডপশক কপর ো, টবপশষ কপর 
কমপেপদর সাপে! এমে আ ব কলাক আটম  ীবপে কদটেটে ককাে টদে। 

োটড় চলপছ োপেটের প্রশস্ত রাস্তা টদপে। 
এক সমে আহমদ মুসা মুে কেছে টদপক ো  টিটরপেই মাপরভাপক 

েপেশ্য কপর বলল, ‘টক কযে কহাপিপলর োম বলপল? ককাে োম টক বপল টদপেছ 
আমাপদর এই কার-মাটলক ভাইপক?’ 

‘বপল টদপেটছ স্যার। কহাপিপলর োম ‘লা ডােমঠড ড্রে োটহটে’। েটে 
কহাপিলটি ভাল কপর কচপেে স্যার।’ বলল মাপরভা। 

‘একিু কবটশ দামী। টকন্তু চমৎকার টসপলকশে, স্যার। োহাড়ী েদী 
িাওোর কমাহোে ঐটেহাটসক বদ্বীপের েের কহাপিলটি। কহাপিলটির ো ধুপে 
টদপি টবস্তৃে িাওো কলক। কলকিার চারটদপকই ককারাল রীি। টকন্তু ডাে-বাম 
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দু’টি টদপকই প্রশস্ত েে আপছ কবটরপে যাবার। আর সামপে সােপরর টদকিাই কবটশ 
কোলা।’ বলল োটড়র ড্রাইভার। 

‘বদ্বীেপক ঐটেহাটসক বলপছে ককে?’ ট জ্ঞাসা আহমদ। 
‘স্যার, ১৮৮০ সাপলর েূবে েযেন্ত োটহটের কোমা রা বংপশর 

অবকাশকালীে প্রাসাদ টছল এই বদ্বীপে। োটহটে দ্বীে ও এই অিলপক িরাসীরা 
ফ্রাপন্সর অংেীভূে কপর কেবার ের অপেকটদে রা ার কলাকরা এই প্রাসাপদ 
টছপলে। োরের ধীপর ধীপর প্রাসাদ টবরাে হপে যাে। এই প্রাসাপদর ধ্বংসস্তুপের 
েের রা কীে স্ট্যাইপল লা ডােমঠড ড্রে কহাপিলটি দেটর হপেপছ। আেটে.....।’ 

হোৎ কেপম কেল ড্রাইভার। কেপমই কস আসার বপল েেল, ‘আমরা লা 
ডােমঠড ড্রপে এপস কেটছ স্যার।’  

কলপকর টদপক মুে কপর কহাপিলটি দেটর। 
কহাপিপলর টবশাল োটড় বারান্দাে োটড় কেপক োমল আহমদ মুসা। 

চারটদপক োটকপে চমৎকৃে হপে কেল কস। টেে টদক কেপক কলক টঘপর আপছ 
কহাপিলটিপক। কলপকর ডাে-বাম দু’টদপকই কদো যাপি ককারাল প্রাচীর। কস 
সামপেও মাইল োপেক দূপর কদো যাপি ককারাল প্রাচীপরর মাঝোপে একটি 
প্রণ্ালী কলকপক সােপরর সাপে এক কপর টদপেপছ। প্রণ্ালীর দর া টদপে কদো 
যাপি প্রশান্ত সােপরর অন্তহীে েীলবুক। 

দৃটি টিপর এপল বদ্বীপের োশ টদপে কেপম আসা োহাড়ী েদী িাওোপক 
কদেপে কেল। অদ্ভূদ সুন্দর টমলপের এই দৃশ্যটি। োহাড়ী েদীর চিল সপিদ 
করাে অটবরাম এপস ঝাাঁটেপে েড়পছ কলপকর টেরব-টেস্তরঙ্গ কাপলা বুপক। 

‘সটেয অেরূে এই েটরপবশ, যা শুধু েেলটদ্ধই করা যাে, ভাষাে এর 
বণ্েো চপল ো।’ বলল অপেকিা স্বেেকপঠে আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার বযাে টেপে োটড় কেপক কবটরপে এপসপছ মাপরভা 
মাইটমটে। 

আহমদ মুসা ‘ধন্যবাদ’ বপল মাপরভার হাে কেপক বযােটি টেপে বলল, 
‘োটড় এেে কছপড় কদব মাপরভা?’ 

‘আেটে কেে কবরুপে চাে? আেোর টক কপ্রাগ্রাম?’ বলল মাপরভা। 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  105 

 

‘ো, টবপকপলর আপে কবরুটি ো।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘োহপল োটড় কছপড় টদে।’ মাপরভা বলল। 
‘ভাড়া কে টদপে হপব মাপরভা?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘মাইপলর টহসাপব োটড়র টমিাপর ২০ ডলার ভাড়া েপেপছ স্যার।’ 

মাপরভা বলল। 
আহমদ মুসা ৫০ ডলাপরর একটি কোি কবর কপর মাপরভাপক টদপে বলল, 

‘ওপক েুপরািাই টদপে দাও’  
ড্রাইভার ভাড়া ও আশােীে বেটশস কেপে হপে বলল, ‘স্যার, োটড় 

দরকার হপল যেে আসপে বলপবে আসপে োটর স্যার।’ 
‘ধন্যবাদ, আেোর কিটলপিাে োম্বার মাপরভাপক টদপে যাে। আমরা 

আেোপক কডপক কেব। কেে টফ্র োওো যাে আেোপক, োম টক আেোর?’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘স্যার, আমার োম, কেোও।’ এরের ড্রাইভার ‘ধন্যবাদ’ বপল দীঘে 
একিা বাও কপর োটড়পে েেল। 

আহমদ মুসা ‘এস মাপরভা’ বপল হাাঁিা শুরু করল কহাপিপল কঢাকার 
 পন্য। 

বুটকং কােঠিাপর টেপে আহমদ মুসারা  ােপে োরল কহাপিপল হাে  
িলু। একিামাি ডবল টডলাক্স রুম োটল। োও কহাপিপলর কেছপের অংপশ। এ 
টদক কেপক কলপকর বা সােপরর দৃশ্য েেপভাে করা যাে ো। েপব কেছে টদপক 
কহাপিপল আাঁকা-বাকা রাস্তাসহ োহাড়ী লযাঠড-পস্পসিা কদো যাে। 

‘এে ভীড় এমে দামী কহাপিপলও!’ আহমদ মুসার এমে স্বেপোটির 
 বাপব বুটকং অটিসার বলল, ‘স্যার এিা আমাপদর োপেটের কসৌভােয কয, কোিা 
কফ্রন্স েটলপেটশো দ্বীেেুপির ককন্দ্র কযমে োটহটে দ্বীে, কেমটে এর হািে হপলা 
োপেটে। সুেরাং কফ্রন্স েটলপেটশো দ্বীেেুপি বযবসাে, ভ্রমণ্ বা কয েপেপশ্যই 
আসুে োর কেিওপে, অবিাে িল ও টডোরিার দরওো া এই োপেটে। ভীরিা 
এ কারপণ্ই স্যার।’ 
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‘ধন্যবাদ’ টদপে আহমদ মুসা কেছে টদপকর োটল ডবল টডলাক্স কক্ষ্টিই 
টেপে টেল। 

চাটবটি টেপে মাপরভা কোপর রাো আহমদ মুসার বযােটি েুপল টেল। 
বলল, ‘আসুে স্যার’। 

আহমদ মুসা মাপরভার হাে কেপক বযােটি টেপে কেপল মাপরভা ত্বটরে 
কপেক ো টেটছপে টেপে বলল, ‘কছািরাও বড়পদর বযাে বহে কপর স্যার, বড়পদর 
সম্মাে ও টেপ পদর ধন্য করার  পন্য।’ 

মাপরভা বযাে টেপে হাাঁিপে লােল টলিপির টদপকে। বলল, ‘আসুে স্যার।’  
কহাপিপলর দশেলাে রুমিা। চাটব টদপে দর া েুপল রুপম প্রপবশ করল 

মাপরভা। প্রপবশ করল আহমদ মুসাও। মাপরভার কেছপে কেছপে। দর া কোলা 
করপেই এল আহমদ মুসা। টবশাল কক্ষ্। 

দর া টদপে ঢুপকই হাপের বাপম বড় িেপলি। ডাে োপশ কােড়-পচােড় 
রাোর বড় কসলি। োর োপশ লাপে  কবি। মাঝোপে শিে কটরপডার। কভেপর 
আর একিু এপোপল ডাে টদপক দু’কিা কবড োশাোটশ। কবপড ওোপর একিা 
কসািা কসি, োর সাপে ‘টি-পিটবল।’ কসািা কসপির টবেরীে টদপক ঘপরর ওোপশ 
লম্বা কিটবল কদোপলর সাপে কসাঁপি রাো। 

োর সাপে দু’টি কচোর। কিটবলটির েের এক প্রাপন্ত িপলর একিা 
বাপস্কি। কিটবপলর োপশ একিা টমটে টফ্র । 

ঘপর প্রপবশ কপর মাপরভা হাপের বযােটি কদোপলর সাপের কিটবলটিপে 
করপে বলল, ‘স্যার, আটম বাটেগুপলা, িেপলি, এটস’র কপঠোলিা একিু কদপে 
কেই।’ 

ঘুপরই মাপরভা কোলা দর া কদপে বলল, ‘স্যটর, দর া কোলা আপছ 
লাটেপে টদপে আটস।’ 

এপোবার  পন্য ো েুলল মাপরভা। 
‘ো দর া কোলা োকপব মাপরভা।’ বলল আহমদ মুসা। 
কসািাে বপস  ুো েুলপছ আহমদ মুসা। 
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টবটিে কচাপে োকাল মাপরভা আহমদ মুসার টদপক। বলল, ‘দর া 
কোলা োকপব ককে? এভাপব ককে কোলা রাপে ো। এিা কদেপে অড লাপে এবং 
টেরােিার প্রশ্ন কো আপছই।’ 

‘এেে দর া কোলা োকুক মাপরভা! আর ওসব কচক করপে হপব ো। 
আটম সব কদপে কেব। েুটম ঐ কচোরিাে বস। কপেকটি টবষে একিু ক পে কেই।’ 
বলল আহমদ মুসা। 

ঘপরর ও প্রাপন্ত কদোপলর সাপের কিটবপল কয রাইটিং কচোর আপছ, কসিাই 
কদটেপে টদল আহমদ মুসা মাপরভাপক বপলপছ বসার  পন্য। 

মাপরভার কচাে মুপের ট জ্ঞাসু ভাব কাপিটে। কস ধীপর ধীপর টেপে কচোপর 
বসল। বলল, ‘বলুে স্যার।’ 

আহমদ মুসা  ুো েুপল কসািাে কহলাে টদপে বপসপছ। ভাবটছল। আধ 
কোলা োর কচাে। ঐ অবিাে বলল, ‘োটহটের সবপচপে সুন্দর টক মাপরভা?’ 

‘েেকূপলর রাস্তা ধপর সাের আর োহাপড়র মাঝোে টদপে ড্রাইভ করা।’ 
বলল মাপরভা। 

‘আর টক আপছ?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসা। 
‘েেকূপল কলগুপের ওোপর ককারাল রীপির েের কপি গুপলাপে 

ক াৎো রাপে আটদেন্ত সােপরর টদপক কচপে োকা।’ বলল মাপরভা। 
‘এরের টক?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ঐ কপি গুপলাপে বপস ক াৎোটবহীে রাপে আকাপশ োরার রাপ য 

হাটরপে যাওো এবং অন্ধকার সােরবপক্ষ্ কাে কেপে সােপরর টে:শে ভাষণ্ 
কশাো।’ মাপরভা বলল। 

‘ঐ কপি গুপলাপে বপস ক াৎোটবহীে রাপে আকাপশ োরার রাপ য 
হাটরপে যাওো এবং অন্ধকার সােরবপক্ষ্ কাে কেপে সােপরর টে:শে ভাষণ্ 
কশাো।’ মাপরভা বলল। 

‘আর টকছু আপছ?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘োটহটের সপব্বোচ োহাড় চড়াে েপে প্রশান্ত মহাসােরপক কদো।’ বলল 

মাপরভা। 
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কসা া হপে বসল আহমদ মুসা। োর মুপে হাটস। োর কচাে দু’টি েবপরর 
কােপ । বলল, ‘আটম কো োটহটের আপলাচো বা বণ্েোে এসপবর কো েটড়টে। 
ককাোে কেপল এসব?’ 

‘এগুপলা আমার টে স্ব চপেস।’ বলল মাপরভা। 
‘েুটম টক েল্প-কটবো কলে?’ আহমদ মুসার ট জ্ঞাসা। 
‘আটম েল্প-কটবোর ভাল োেক স্যার।’ মাপরভা বলল। 
‘এগুপলা োেপকর কো েে, কলেপকর দৃটিপকাণ্ কেপক কদো। োক, 

োটহটের কো কো শুেলাম। এেে কোিা কফ্রন্স েটলপেটশোর কো বল।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘বলুে স্যার, টক  ােপে চাে।’ মাপরভা বলল। 
‘কফ্রন্স েটলপেটশোর সবপচপে সুন্দর দশেেীে বস্তু টক?’ বলল আহমদ 

মুসা। 
‘টে:সপন্দহ স্যার, এর অযািলগুপলা। এিা আমার শুধু েে, সবার চপেস।’ 

মাপরভা বলল। 
‘েুটম টক অযািপল টক কলাক ে আপছ। কোমরা কেপছা, কসিা টক ককাে 

দরকার?’ আহমদ বলল। 
‘ককাে দরকাপর েে স্যার, আত্মীে-স্ব েপক টেপে করি কবড়াপে কেটছ।’ 

বলল মাপরভা। 
‘আিা, অযািলগুপলা কার মাটলকাোে, এোেকার সরকাপরর?’ ট জ্ঞাসা 

আহমদ মুসার। 
‘ো স্যার, অযািলগুপলার মাটলক ককন্দ্রীে িরাটস সরকার। আমাপদর 

কলাকাল সরকার োপদর কদো আইপের অধীপে শুধু কদো-শুো কপর।’ বলল 
মাপরভা। 

‘আিা, অযািল ককে টকেপে বা লী  টেপে টকংবা ো োর টভটিপে 
েিটে টেপে োপর?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ ােোম কয িরাটস সরকার এভাপব অযািল কােপক কদে ো। শুধু 
অনুমটে টেপে  টম টকপে বা টলপ র টভটিপে বাটড় কপর ককে বসবাস করপে 
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োপর। েপব সম্প্রটে শুপেটছ দু’একিা অযািল োটক িরাটস সরকার টকছু শেোধীপে 
টবটক্র বা লী  টদপেপছ।’ বলল মাপরভা। 

মাপরভার কো কশষ হপেপছ। আহমদ মুসা টকছু বলপে যাটিল। 
এ সমে এক ে কলাক এপস দর াে দাাঁড়াল। োরের েের টদপক 

োটকপে রুম োম্বার কদপেই বলল, ‘স্যটর।’ 
চপল কেল কলাকিা। 
আহমদ মুসা ও মাপরভা মাইটমটে দু’ পেই োটকপেটছল দর ার 

কলাকটির টদপক। 
কলাকটি চপল কেপল মাপরভা েপে দাাঁটড়পে বলল, ‘দর ািা লাটেপে টদপে 

আটস স্যার।’ 
‘ো, মাপরভা। দর ািা কোলাই োকপব।’ বলল আহমদ মুসা। 
টবটিে দৃটি টেপে বপস েড়ল মাপরভা। বলল, ‘দর া ককে কোলা োকপব 

বুঝপে োরটছ ো স্যার। কারও টক আেটে অপেক্ষ্া করপছে।’ 
‘ো, ককে আসার কো কেই। আিা মাপরভা, টবপকপল েুটম কেিাে 

আসপে োরপব?’ 
‘কসিা আেটেই টেক করপবে। যেে চাইপবে, েেেই আটম আসব। 

আেটে কেটদে োকপছে স্যার?’ 
‘টেক আপছ, েুটম োাঁচিাে এস। আটম কেটদে োকব টেক কেই। েপব 

েুব োড়াোটড় যাটি ো।’ 
কোিা কশষ কপর মুহুেেকাল োমল আহমদ মুসা। োরের আবার বলল, 

‘কোমাপদর ‘টি’ সম্পপকে আটম টকছু  াটে ো। িুযটরি োইপড একিা টকছু 
কদপেটছলাম। কসিা সম্ভবে অপেক আপের।’ 

মাপরভার সুন্দর স্বণ্োলী মুপে একগুি রটিম লজ্জা ছটড়পে েড়ল। 
মাপরভা এেেও কেশাদার োইড হপে েেপে োপরটে। েবুও ‘টি’ এর কো  
 াোপে হে, োই কসও  াোে। টকন্তু োর কাপছ আহমদ মুসা এক টবিেকর 
মানুষ। এমে সভয-ভবয সুন্দর িুযটরি কস এর আপে কেেও কদপেটে। অন্য 
িুযটরিপদর চকচপক দৃটি ও ঘটেিোপক সব সমে এটড়পে চলপে হে। আর এই 
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অদ্ভূে কলাকটিই োর কচাপের দৃটিপক আমার কেপক আড়াল কপর রােপছ। এক 
দু’বার ছাড়া মাপরভার কচাপে কস কচােই কিপলটে। এক দু’বার কদোর মপধযই 
কলাকটির কচাপে কয েটবিো ও েটরিন্নো কদপেপছ ো টচরটদে স্বরণ্ রাোর মে। 
এমে কলাকটিপক ‘টি’র কো বলপে োর লজ্জা লােপছ। এসব কভপব মাপরভা 
বলল ‘টি’র একিা আেি লাইে কো কেপেপছেই। আটম টকছু বলপে চাই ো, 
স্যার। আেটে আমাপদর অটেটে। আটম আেপন্দর সাপে আেোপক সহপযাটেো 
করব।’ 

‘ধন্যবাদ, মাপরভা। োহপল এই কপেকিা িাকা েুটম অগ্রীম রাে।’ বপল 
আহমদ মাপরভার হাপে একিা ইেপভলাে েুপল টদল। 

‘ধন্যবাদ স্যার।’ বপল মাপরভা ো কদপেই ো েপকপি করপে টদল।  
‘োহপল আটস স্যার।’ বপল ‘গুডবাই’  াটেপে ঘুপর দাাঁড়াল মাপরভা 

যাবার  ন্য। 
মাপরভা দর ার কাপছ কেৌছপেই আহমদ মুসা বলল, ‘টি  মাপরভা, 

দর া বন্ধ কপর টদপে যাও।’ 
মাপরভা টিপর োটকপে বলল, ‘দর া বন্ধ কপর টদপে যাব!’ মাপরভার 

কচাপে েেুে এক টবিে! 
‘হ্াাঁ, মাপরভা। এরের একা োকপবা কো। ভপের বযাোর আপছ।’ বলল 

আহমদ মুসা। োর কোাঁপি হাটস। 
মাপরভা আহমদ মুসার কোর ককাে  বাব টদল ো। োর কচাপের দৃটি 

েভীরের হপলা। টকন্তু কস দৃটিিা আহমদ মুসার অবেটমে কচাপে ধাক্কা কেপে টিপর 
এল। আহমদ মুসার কো টবশ্বাস কপরটে মাপরভা। টকন্তু সেযিা টক োও বুঝপে 
োরল ো কস। 

বাটড়ে টিপর মুে-হাে ধুপে কফ্রস হপে োর ইট  কচোপর ো এটলপে 
টদপেপছ মাপরভা। 

মাপরভার মা ঘপর ঢুকল। বলল, ‘মাপক েুব েুটশ কদেটছ। কা  কেপেটছস 
বুটঝ? অপেক িুযটরি এপসপছ?’ 

‘হ্াাঁ মা, কা  একিা কেপেটছ। টকন্তু মা ....।’ 
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বপল েপে ইট  কচোপর কসা া হপে বপস বলল, ‘টকন্তু কলাকিা আ ব!’ 
‘ককমে?’ ট জ্ঞাসা মাপের। 
‘কলাকিা আমার সাপে হ্াঠডপশক কপরটে। আটম হাে বাড়াপল, কস হাে 

সটরপে টেপেপছ। আবার ো বযাে বহে করপে চাইপল বপলপছ আটম কোমার কচপে 
বড়, শটিও টেশ্চে কবটশ হপব। অেএব, ভারিা আমারই বহে করা েটচে। আর 
কদে, িযাটক্সপে েপে কস ড্রাইভাপরর’ 

োপশ বসল এবং আমাপক কেছপের সীপি বসপে বাধয করল। োরের 
মা, কহাপিপলর রুপম ঢুপকর দর া বন্ধ করপে বলল ো। আটম বন্ধ করপে চাইপলও 
বন্ধ করপেই কদেটে। টকন্তু আটম যেে চপল আসটছলাম, েেে বলপলে ঘপরর 
দর ািা বন্ধ কপর কযও।’ বলল মাপরভা। 

োর মা মপোপযাে টদপে কো শুেটছল। োর কচাপে-মুপে টকছু টবিে, 
টকছু ভাবোও। 

মাপরভা োমপল কস বলল, ‘কলাকি টক রকম, ককমে বেপসর?’ 
‘একদম স্লীম যুবক মা। মপে হে বযাোম-িযাোম কপরে। মপে হপলা কবশ 

টকছু টদে োকপবে, অযািল অিপল ঘুরপবে।’ 
‘আটম ট পজ্ঞস করলাম, ককমে কলাক কস, ককমে হপলা োপক? বলল 

মাপরভার মা।’ 
‘েুবই ভদ্রপলাক মা। স্বল্পভাষী, কারও েের টেভেশীল হপে চাে ো। 

ককমে বলপে, যটদ েুটম চটরপির কো বুটঝপে োক, োহপল এর েির কদওোিা 
মুটস্কল। কচাপের দৃটি কেপকই মানুপষর মপের কো বুঝা যাে। টকন্তু োাঁর কচাপে 
কচাে কিলা মুটস্কল। েটে কচাে োটমপে শান্তভাপব কো বপলে। মাি বার দু’কেক 
েটে সরাসটর োটকপেপছে আমার টদপক। বহু মানুষ, বহু িুযটরপির কচাপের দৃটি 
আটম কদপেটছ মা। কস দৃটিপে আটম একিা কলহেভাব কদপেটছ, যা কচােপক েীড়া 
কদে, মেপকও। টকন্তু যেিুকু কদপেটছ োপে োর দৃটিপক আমার কাপছ েভীর শান্ত 
সােপরর মপে মপো হপেপছ। ঐ দৃটি মানুষপক েীড়া কদে ো, প্রসন্ন কপর।’ মাপরভা 
বলল। 
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মাপরভার মা একিু হাসল। বলল, ‘কবটশ প্রশংসা কপর কিলটছস মা। ঐ 
িুকু েটরচপে অে প্রশংসা চপল ো। েপব একো টেক, কলাকটি অন্যপদর কেপক 
টভন্ন। টেপ র লাপে  টেপ  বহে কপরপছ, এিাপক আটম েুব বড় মপে করটছ ো। 
মােবোর বযাোপর কসেপসটিভ ককে এক ে এিা করপে োপর। টকন্তু হ্াঠডপশক 
করল ো ককে? অহংকার কেপক ককে এিা োও করপে োপর। টকন্তু কোমার কোে 
যা বুঝা কেল োপে োর মপধয অহংকার কেই। অহংকার োকপল লাপে  বহে 
করপব ককে?  সুেরাং এ টবষেটি কহাপিপলর দর া কোলা রাোর টবষেটির মপোই 
দুপবোধয। আমার েুটম চপল আসার সমে দর া বন্ধ করপে বলল ককে?’ 

একিু োমল মাপরভার মা। ভাবটছল। মূহুেে কপেক েপরই কস বলল, 
‘েুটম যেক্ষ্ণ্ ঘপর টছপল েেক্ষ্ণ্ ঘপরর দর া কোলা টছল। েুটম চপল আসার ের 
ো বন্ধ হপলা। ম ার বযাোর। এর অেে টক?’  

‘কসিাই কো প্রশ্ন, মা, এর অেে টক?’ বলল মাপরভা। 
মাপরভার মা েেটছল। 
‘ো মা, একিু বস। আমার আ পকর ইেকাম কদপে যাও। টকছু িাকা 

টেটে অগ্রীম টদপেপছে। কদোর ের আটম েপকপিই করপে টদপেটছ। আটমও 
কদটেটে।’ 

বপল মাপরভা েপে টেপে েযাপঠির েপকি কেপক োমিা টেপে এল। বসল 
মাপের োপশ। োমটি েুলপেই চমপক েেল। কদেল অপেকগুপলা মাটকেে একশ 
ডলাপরর কোি। গুপে কদেল দুই হা ার ডলার। োর মাপে চার হা ার োটহটেোে 
ফ্রাংক। বলা যাে, এি িুযটরি টস পের ো দুই মাপসর আে। অবাক টবিে টেপে 
মাপরভা িাকাগুপলা মা’র হাপে টদপে বলল, ‘মা কদে, কলাকিার আপরক 
োেলাটম।’ 

িাকাগুপলা কদপে মাপরভার মা বলল, ‘োেলাটম েে, োইডপদর 
োটরশ্রটমক সম্পপকে হেপো োর ককাে ধারো কেই।’ 

ো মা, োইপডর োটরশ্রটমক সম্পপকে আমাপক ট জ্ঞাসা কপরটছল। আটম 
বটলটে, টকন্তু োটহটেোপের অেীপের োটরশ্রটমক সম্পপকে টেটে  াপেে 
বপলটছপলে।’ মাপরভা বলল। 
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‘যাক, এর বযােযা েটেই টদপে োপরে। এিা েুব বড় টবষে েে। হেপো 
টেটে িাকািা একবাপরই টদপে োপরে। অেবা হপে োপর, টেটে অপেক টদে 
োকপবে োটহটেপে।’ বলল মাপরভার মা।  

‘হ্াাঁ মা, েটে কবশ টকছুটদে োকপবে বপলপছে।।’ মাপরভা বলল। 
‘এিাই আসল ঘিো মাপরভা।’ কহপস বলল মাপরভা মা। 
বপল মাপরভার মা িাকাগুপলা মাপরভার হাপে গুাঁপ  টদপে েপে দাাঁড়াল। 

মাপরভা আর একবার ো এটলপে টদল ইট  কচোপর। 
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৫ 
আহমদ মুসা োটহটের স্বরাি মন্ত্রণ্ালে কেপক কবটরপে িযাটক্সপে েপে 

বসল। 
োরা োটড়পে আপের মেই বপসপছ। আহমদ মুসা বপসপছ ড্রাইভাপরর 

োপশ। আর মাপরভা বপসপছ কেছপের সীপি। 
ড্রাইভার আহমদ মুসাপক োটড়পে বটসপে দর া বন্ধ কপর োটড়র সামপে 

টদপে ঘুপর োর সীপি টিরটছল। 
েৎসুক মাপরভা আহমদ মুসাপক প্রশ্ন করল, ‘স্যার, একিা কো ট জ্ঞাসা 

করপে োটর?’ 
‘অবশ্যই।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘স্যার, কদেলাম েররাে মন্ত্রোলপের টডট ’র মে িরাটস অটিসার 

আেোপক োটড়, েযেন্ত কেৌাঁপছ টদপে কেল। স্বরাি মন্ত্রণ্ালপেও োই কদেলাম। 
আেটে টক এপদর েূবে েটরটচে?’ মাপরভা বলল। োর কচাপে টবিে। 

আহমদ মুসা কয ফ্রাপন্সরও োেটরক, কস টরোদ কেপক আসার সমে 
কসোেকার িরাটস রােদূপের টচটে টেপে এপসটছল, িরাটস রােদেূ কয োপক 
িরাটস রা েটরবাপরর  ামাই বপলও েটরচে টদপেটছল, এসব কো কচপে টদপে 
আহমদ মুসা বলল, ‘হ্াাঁ মাপরভা, এপদর সাপে আমার েটরচে আপছ।’ 

কোিা কশষ কপরই আহমদ মুসা আবার বপল েেল, ‘মাপরভা, দটক্ষ্ে 
েেকূল ও েির েেকূপলর টকছুিা কো আমরা কপেক টদপে কদেলাম। আ  যেে 
শহপর ঢুপকটছ, েেে চল ট ওগ্রাটিকযাল যাদুঘরিা কদেব। কেোও আেটে টেশ্চে 
যাদুঘরিা কচপেে?’ 

‘ট  স্যার। অপেক ইঠিাপরটিং স্যার। ট ওগ্রযাটিকযাল যাদুঘপর কেল 
কফ্রন্স েপলটেটশো কদোর কা  অপেকিা হপে যাে।’ মাপরভা বলল। 

‘েুটম অপেকবার কেছ টেশ্চে?’ মাপরভাপক ট জ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।  
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‘স্যার, আমার োেয টবষে কমটরে ইটিটেোটরং-এর একিা কেোর আপছ 
েটলপেটশোে আইলযাপঠডর ‘কব  ও ওোল টিট কযাল টিচার’- এর েের। এ 
 ন্য এ যাদুঘপর আমাপক আসপে হে।’ মাপরভা মাইটমটে বলল। 

আহমদ মুসার মুেটি েজ্জ্বল হপে েেল। ভাবল, োহপল কো এ যাদুঘপর 
অযািলগুপলা সম্পপকে  াোর অপেক টকছুই োকপে োপর এবং মাপরভা োপক এ 
বযাোপর অপেক সাহাযযও করপে োরপব। মপে মপে হাসল। োইড কদটে োর 
সহকারী হবারও কযােযো রাপে। বলল আহমদ মুস, ‘েটলপেটশোে দ্বীেগুপলা টক 
েেয এোপে আপছ মাপরভা।’ 

‘দ্বীে ও অযািল দ্বীপের প্রপেযকটির একিা টমটে প্রটেকটৃে এোপে আপছ। 
এ প্রটেকৃটে শুধু দ্বীপের েেপরর অংপশর েে, দ্বীপের আঠডার ওোিার ‘ওোল’ ও 
‘কব ’- এর প্রটেকৃটে ককমে োও কদোপো আপছ। দ্বীেগুপলার োহাড় ককারাল 
রীি, েেকূল, বোিল ও কলাকবসটে সম্পপকে েেয আপছ। অযািল দ্বীেগুপলার 
 ীব-ধ্বটচি, ইেযাটদ সম্পপকে মূলযবাে েেয কসোপে োওো যাে।’ বলল 
মাপরভা। 

আেপন্দ আহমদ মুসার কচাে-দু’টি চক চক কপর েেল। এ কয কমে ো 
চাইপেই োটে। যা কস  ােপে চাে এ এলাক সম্পপকে োর টসংহভাে কস কেপে 
যাপব এই যাদুঘপর। আল্লাহ রাবু্বল আলাটমপের অপশষ শুকটরো আদাে করল 
আহমদ মুসা। 

‘দ্বীে ও অযািলগুপলার মাটলকাো টকংবা বড় বড় প্রটেষ্ঠাে, সংিা বা 
িােো সম্পপকে ককমে েেয আপছ যাদুঘপর?’ ট জ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 

মাপরভা মুে েুপল োকাল আহমদ মুসার টদপক। কোাঁপি এক িুকপরা 
হাটসও িপুি েেল। বলল, ‘স্যার, ককাোে ককাে দ্বীে বা ককাে সংিা, প্রটেষ্ঠাে 
ইেযাটদর কো ট জ্ঞাসা করপছে, টকেপবে োটক স্যার?’ 

‘ককো যাে োটক?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘েুব কটেে। ককোর  পন্য িরাটস োেটরক হপে হে টকংবা িরাটস 

সরকাপরর েের প্রভাব োকপে হে। েপব টবপদশী োেটরকরা দ্বীে লী  টেপে 
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োপর, টকেপেও োপর েপব টবটক্র করপে োপর ো। অবশ্য টবপশষ দ্বীে ও টবপশষ 
এলাকার দ্বীে, অযািল লী  কেো যাে ো, ককোও যাে ো।’ 

বপল একিু কেপমই আবার শুরু করল, ‘যাদুঘপর টকছু েেয টভট বল, 
এমটেপেই োওো, কদো যাে। টকছু েেয অে টরপকাপেি োওো যাে। টকছু েেয 
লযাটসিাপেড। কসগুপলা টসপক্রি কসকশপে সংরটক্ষ্ে। ওগুপলা োওো যাে ো। 
চলুে কেপলই সব কদো যাপব।’ 

োপেটের ট ওগ্রাটিকযাল যাদুঘর মধয োপেটের টবশাল এলাকা  ুপড়। 
এ কযে এক টমটে কিযি েটলপেটশো। 

অযািলগুপলার প্রটেকৃটে আোপোড়া েুাঁটিপে েুাঁটিপে কদেল আহমদ মুসা। 
টকছু টকছু কোিও টেল। 

োাঁচ ঘঠিা েপর যাদুঘর কেপক কবটরপে এল আহমদ মুসা ও মাপরভ। 
‘মাপরভা, কেোওপক ডাক। চল, আমরা একিা করিুপরপঠি বটস। েৃষ্ণাও 

কলপেপছ, একিু টবশ্রামও হপব। 
‘যাদুঘপরর োপশর একিা ভাপলা করিুপরঠি েযাপসটিক ইঠিারন্যাল- এ 

টেপে বসল। 
বপসই আহমদ মুসা মাপরভাপক বলল, ‘কবলা দু’িা বাপ । কেপে কেোই 

দরকার। একিু ভাল োবার অডোর দাও। আটম ‘িেপলি কেপক আসটছ।’ 
বপল আহমদ মুসা চলল িেপলপির টদপক। 
আহমদ মুসা িেপলি কসপর অ ু কপর কবটরপে এপস একিা টেটরটবটল 

কস্পস েুাঁপ  টেপে কযাহপরর োমা  কসপর টেল।  
কিটবপল টিপর এপস কদেল, োবার এপস কেপছ। কিটবপলর মাঝোপে 

করাটলং টডস কিটবল। োপে োবার সা াপো। ঘুরপছ করাটলং টডস-পিটবলিা। 
‘স্যার, আেটে ভাল োবাপরর অডোর টদপে বপলপছে। োটহটেপে এপস 

েযেিকরা সবপচপে যা েছন্দ কপর, োই আটম আটেপেটছ। কদেুে েেসে ক্রু আপছ, 
কসপভ্রটিস আপছ এবং ফ্রাপেড টচপকে ও রাইচ এবং টগ্রলড্ েকে। োবার কশপষ 
আপছ, ‘কো’, যা িুটরিপদর সবপচপে েছন্দেীে।’ বলল মাপরভা। 
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‘েযাংকস’ বপল আহমদ মুসা বসল কচোপর। বলল হাটস মুপে, ‘কযমে 
ক্ষ্ুধা কেমটে সুন্দর হপেপছ োবার। োও শুরু করা যাক।’ 

কেপে শুরু করল সবাই। 
আহমদ মুসা কেল েুব আপস্ত আপস্ত। শুধু কেল ফ্রাপেড রাইচ, কফ্রশ 

ওোিাপরর টশ্রম টদপে দেটর কসপভ্রটিস, সালাদ। সব কশপষ ম া কপর কেল 
োরপকপলর দুপধ কেপে, ভযাটেলা, কলাসহপযাপে দেটর টমটি েুটডং।  

আহমদ মুসার এভাপব অটধকাংশ োবার এটড়পে যাওো লক্ষ্য করটছল 
মাপরভা। এক সমে কস বপল, ‘স্যার আেটে কো টকছুই োপিে ো।’ 

‘ো মাপরভা, আটম োটি।’ বপল ো োওো আইপিমগুপলা করাটলং টডশ 
কিটবল কিপে োর টদপক কেে। কিপে কেে বপি, টকন্তু ওসব টডস কেপক টকছুই কেে 
ো। এিাও লক্ষ্য কপরটছল মাপরভা, টকন্তু কস আর টকছু বপলটে। 

করিুপরপঠির টবল চুটকপে করিুপরঠি কেপক কবরুল আহমদ মুসা োপদরপক 
টেপে। 

কবর হবার সমে এক িাাঁপক সুপযাে কেপে ড্রাইভার কেোও মাপরভাপক 
বলল, ‘স্যারপক যেই কদেটছ টবটিে হটি! েরপম-েরপম, কপোর-েদারোে 
এমে মানুষ আটম  ীবপে কদপেটে। দাটেত্ব োলপের কক্ষ্পি একদম অংপকর মে 
িুটদেপেঠি চাে, আচরপণ্র কক্ষ্পি একদম মাটির মানুষ। এই প্রেম এক ে িুযটরি 
এক ে ড্রাইভারপক কিটবপল টেপ র োপশ বটসপে োওোপলে।’ 

মাপরভা ড্রাইভাপরর কোর  বাপব টকছু বলপে যাটিল, টকন্তু োর আপেই 
আহমদ মুসা টিপর এপস বলল, ‘মাপরভা, যাদুঘপরর টরপসেশপে টকছু কিাডার ও 
বুকপলি কদেলাম। মপে কপরটছলাম, কিরার েপে টকপে টেব। টকন্তু কবর হলাম কো 
অন্যেপে। চল টরপসেশপে যাব।’ 

মাপরভা আপেই কেপম টেপেটছল। 
আহমদ মুসার কো কশষ হপেই ‘ইপেস স্যার, চলুে!’ বপল মাপরভা 

ড্রাইভার কেোওপক বলল, ‘আেটে োটড়পে যাে, োটড় টেশ্চে েরম হপে কেপছ, 
একিু োঠডা কপর টেে।’ 

আহমদ মুসা ও মাপরভা চলল যাদুঘপরর টরপসেশপের টদপক। 
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‘স্যার, একিা কো বলব।’ বলল মাপরভা। 
‘বল।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আমার োরাে লােপছ, আটম অযোই আেোর অপেক িাকা েরচ 

কপরটছ। আেটে টক কোশে োে ো স্যার?’ বলল মাপরভা। 
‘টকন্তু টচপকেও কো কেপলে ো। এমে টক ‘েইসে ক্রু’ ও োেটে, যা মাছ 

টদপে দেটর।’ বলল মাপরভা। 
হাসল আহমদ মুসা। বলল ‘েইসপে মাপছর সাপে সােও আপছ। ওিা 

আটম োই ো।’ 
‘টকন্তু টচপকে?’ ট জ্ঞাসা মাপরভার। 
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘রিা অেেযাৎ ঈশ্বপরর োম টেপে  বাই করা 

ো হপল কস ট টেস আমরা োই ো।’ 
‘আ ব কো! এমে কো কো ককােটদে শুটেটে।’ বলল মাপরভা। 
েম্ভীর হপলা আহমদ মুসা। একিু ভাবল। োরের বলল, ‘মাপরভা 

টবষেিা আটম কোমাপক বলপে চাইটে। আটম কদেটছ, কোমার অবাক হওোর 
মপো ঘিো আরও ঘিপে োপর। োই আমার একিা েটরচে কোমার  াো 
দরকার। মাপরভা, আটম মুসটলম, ইসলাম ধপমের অনুসারী।’ 

মাপরভা একিু েমপক দাাঁড়াল। োকাল আহমদ মুসার টদপক। একিু 
েৎসুক দৃটি োর কচাপে। বলল, ‘হ্াাঁ, মুসলমাে! কিটলটভশে, েটিকাে মুসলমাে 
সম্পেপক অপেক টকছু শুটে। েপব ককাে মুসলমাে আটম কদটেটে। োটহটেপে 
দু’চার ে মুসলমাে আপছ বপল শুপেটছলাম কার কাপছ কযে। োপদর সাপে 
কেেও কদো হেটে। েপব একবার আরুপে টেপে আমাপদর কগ্রি গ্রাঠড িাদারপদর 
এক কোবােোে মুসলমােপদর কো শুপেটছলাম। েেে অপেক কছাি আটম। 
আিা, মুসলমােরা টক শুকর, সাে ইেযাটদর মে অপেক টকছুই োে ো? রিার 
োম টেপে  বাই করা ো করার মপধয টক োেেকয কয, এ  পন্য ো োবারই 
আপযােয হপে যাে?’ 

‘কস অপেক কো মাপরভা, েপর একটদে বলব।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘টেক আপছ। টকন্তু স্যার, টিটভপে আটম মাো, মুপে, শরীপর কাপলা কােড় 
 ড়াপো কমপেপদর ছটব কদপেটছ, এরা োটক মুসটলম? এিা টক সটেয স্যার?’ বলল 
মাপরভা। 

‘েুটম কযিা কদপেছ, কসিা প্রোোঠডা। েপব সেযিা বুঝপে কোমার একিু 
সমে লােপব। এক কোে বলপলই বুঝপব ো।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আেটে অন্যপদর কেপক অপেক আলাদা। মুসলমাে বপলই টক?’ 
‘এক ধমে কেপক আপরক ধমে, এক সংসৃ্কটে কেপক আপরক সংসৃ্কটের 

অনুসাটরপদর মপধয োেেকয োকপবই।’ বলল আহমদ মুসা। 
োরা টরপসেশপে কেৌাঁপছ টেপেটছল। 
োপশর োবটলক টরপলশেস কােঠিার কেপক কফ্রন্স েটলপেশীে দ্বীেেুি 

টবপশষ কপর অযািল দ্বীে সম্পটকেে সব কিাডার ও বুকপলি টকপে টরপসেশে 
কেপক কবটরপে এল আহমদ মুসারা। 

োটড়িা চপল এপসটছল  াদুঘপরর োটড় বারান্দাে। টরপসেশে কেপক 
কবটরপেই োটড় কেপে কেল োরা। 

োটড়পে েপে কেপে কেল োরা। 
োটড়পে েপে বসল আহমদ মুসা ও মাপরভা। 
আহমদ মুসা হােঘটড়র টদপক োকাল। কবলা টেেিা বাপ । 
‘টম. কেোও, আটম কহাপিল টিরব। োর আপে মাপরভাপক েুটম বাটড়পে 

োটমপে দাও। োরের আমাপক কহাপিপল কেপব।’ বলল আহমদ ড্রাইভারপক। 
‘স্যার, োটড় সরাসটর কহাপিপল টেে। আটম কসোে কেপক বাসাে টিরব।’ 

মাপরভা বলল। 
‘মাপরভা, এিা বাড়টে ককাে সুটবধা েে। কহাপিপলর েপেই কোমার 

বাসা। শুধু টভন্ন একিা েপে কযপে হপব মাি।’ টকছুিা শি কপঠে বলল আহমদ 
মুসা। 

‘স্যটর স্যার।’ বলল মাপরভা। 
‘মযাডাম মাপরভা, আেোর যাদুঘপর কঢাকার েরেরই এক ে, সম্ভবে 

আেোর ককাে বান্ধবী, আমাপক ট জ্ঞাসা কপরটছল আেটে কহাপিপল টিরপবে, ো 
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বাসাে টিরপবে। আটম বলপে োটরটে। একিু অপেক্ষ্া কপর টেটে চপল কেপছে।’ 
ড্রাইভার কেোও বলল মাপরভাপক েপেশ্য কপর। 

‘আমার বান্ধবী! োর সাপে িুযটরি টছল মাপে ককাে িুযটরি টেপে 
এপসটছপলে টেটে?’ ট জ্ঞাসা মাপরভা।’ 

‘েটে একিা মাইপক্রা কেপক কেপমটছপলে। কভেপর কক টছপলে আটম 
কদটেটে। োরা ককে োপমটে।’ বলল ড্রাইভার। 

মপে মপে টকছুিা টবটিে হপলা মাপরভা। আমার ককাে বান্ধবী এোপে 
মাইপক্রা টেপে কো আসার কো েে। িুযটরি টেপে এপল কো িুযটরিরাই আপে 
োমপো। িুযটরিপদর কভেপর করপে োর আমার  পন্য অপেক্ষ্ার কো ককাে প্রশ্নই 
েপে ো! টহসাব কমলাপে োরপলা ো। বলল, ‘টচেলাম ো। যাক, ককে এক ে 
হপব হেপো।’ 

সবাই চুেচাে। 
োটড় চলপছ। 
কমেহীে ভাপব একিু বসার সুপযাে কেপেই আহামদ মুসা মাো এপস 

দেল করল যাদুঘপর কদো অযািলগুপলা। 
টবপশষ কপর অযািলগুপলাই আহামদ মুসা েুাঁটিপে েুাঁটিপে কদেপে কচষ্ঠা 

কপরপছ। 
সব কদপে হোশ হপেপছ আহমদ মুসা। ককাে অযািলই বড় ধরপের ককাে 

ঘাাঁটি ধারণ্ করার েেযুি েে। 
কোিা েটলপেটশো দ্বীেেুপি োটহটের েুপব কোোমপোই আসপল 

অযািল দ্বীেেুি। েপল্লেপযােয সব অযািল এোপেই রপেপছ। প্রাে ৭৬ টি অযািল 
এোপে রপেপছ। অন্যগুপলা টেপরি অযািল দ্বীে। এই অযািলগুপলার মপধয ড ে 
কদপড়ক অযািল রপেপছ যার ভূটমর েটরমাণ্ েপল্লেপযােয। এগুপলাপে কম-পবটশ 
 েবসটে রপেপছ। টকন্তু এগুপলার ভূটম-অবিাে অযািপলর মপধযকার কলগুে 
(োটে)-এর চারটদপক টঘপর, যা এমে ককাে বড় বা প্রশস্ত েে কযোপে কলাকচক্ষ্ুর 
আড়াপল ককাে বড় ধরপের ঘাাঁটি বা িােো টেমোণ্ করা  যাে। োছাড়া অন্য 
অযািলগুপলা ঘর-বাটড় কপর বসবাপসর মে েে। োহপল ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি 
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টবশাল ঘাাঁটি েড়ার মে অযািল এোপে ককাোে োপব, যাপক বা কয অযািলপক 
ক্ষ্মোর ককন্দ্র বপল অটভটহে করপে োপর? 

অযািলগুপলার কয কচহারা কদপেপছ োপে কস ধরপের ককাে অযািল োর 
কচাপে েপড়টে। 

এসব টচন্তা আহমদ মপের েপদ্বে বাটড়পে টদল। োহপল কাযেকরণ্ মপে 
সামপের করপে আসা োটহটের আপশ-োপশর অযািপলই ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির 
ঘাাঁটি আপছ বপল কস মপে কপরপছ, কসিা টক টমেযা হপব? আহমদ মুসার মে বলপছ 
কস টেক েপেই চলপছ। কয অটেশ্চেো কদেপছ কস মাপের বাস্তবাোে, োর টচন ফ 
টকন্তু োর মপে কেই। 

হোৎ োটড় হাডে কব্রক কপষ দাাঁটড়পে কেল। 
চমপক েপে আহমদ মুসা োকাল চারটদপক। কদেল, বাম টদপক একিা 

োকে ও ডােটদপক বাোে-পশাটভে একিা সংরটক্ষ্ে টিলা। 
‘দাাঁড়াপলে ককে টম. কেোও? এিা ককাে  ােো?’ ট জ্ঞাসা আহমদ 

মুসার। 
‘স্যার, আটম আযপভটেে টহটন্দ কেপক আযপভটেে কোমা যাওোর  পন্য 

এই ডাইভারসে করাপড ঢুপকটছ। সামপে েপের েের হোৎ একিা মাইপক্রা এপস 
দাাঁটড়পেপছ স্যার।’ বলল কেোও। 

োটড়িা আহমদ মুসার কচাপে েপড়টছল আপেই। কভপবটছল, এক কবাকা 
ড্রাইভার োটড়িা ঘুটরপে টেপি। ো, ো েে। রাস্তা ব্ল্ক কপর োটড়িা টির দাাঁটড়পে 
আপছ। মাইপক্রার  াোলাে কাাঁচ কশড কদো। কভেপরর টকছুই টকছুই কদো যাপি 
ো। 

মাইপক্রািা আহমদ মুসাপদর োেটড় কেপক সাে আি ে  দুপর। 
‘টম. কেোও মাইপকার সামপের টদক টদপে োশ কাটিপে যাবার কচিা 

কর। কদো যাক, ওপদর মেলব টকছু আপছ টকো।’ আহমদ মুসা বলল 
ড্রাইভারপক। 

‘টক ঘপিপছ? মাইপক্রািা আমাপদর েে আেপলপছ ককে?’ বলল মাপরভা। 
োর কপঠে েপদ্বে। 
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‘বুঝা যাপি ো, কদো যাক।’ বলল আহমদ মুসা। 
ড্রাইভার কেোও দ্রুে োটড়র মাো ঘুটরপে টেপে চলপে শুরু করল 

মাইপক্রাপক োশ কািাবার  পন্য। 
আহমদ মুসাপদর োটড় মাইপক্রাটির বরাবর আসপেই মাইপক্রার দু’টদক 

কেপক  োছপেক কলাক কেপম ছুপি এল আহমদ মুসাপদর োটড়র টদপক। 
কলাকগুপলাপক কদপেই আহমদ মুসা বুঝল, গুঠডা-বদমাস কশ্রণ্ীর কলাক 

হপব এরা। সবাই কশ্বোংে। আহমদ মুসার কচাে মাইপক্রার ফ্রঠি সীপির টদপকও 
টেপেটছল। কদেল, ড্রাইটভং সীপির োপশ এক ে কশ্বোংে যুবেী বপস আপছ। োর 
টির কচাে মপে কহাল মাপরভার টদপক। 

ওরা ছে ে এপস আহমদ মুসাপদর োটড় টঘপর কিলল। 
দু’ ে টেপে মাপরভার োপশর দর াে লাটে টদপে বলল, ‘কোল দর া। 

ো হপল দর া কভপে কিলব।’ 
েপদ্বে-আেংপক িযাকাপশ হপে টেপেটছল মাপরভার মুে। কাাঁেটছল কস। 

োকাল কস আহমদ মুসার টদপক। 
‘দর া েুপল দাও মাপরভা।’ শান্ত কপঠে বলল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুা্সাও কবটরপে এল োটড় কেপক।  
মাপরভা টচৎকার কপর বলল, ‘কোমরা কক? টক োও কোমরা? আটম টক 

কপরটছ? ছাড় আমাপক।’ 
‘চল, কোপক কপ্রম করপে করা কশোব। োমাটহ মাটহপের কচপে আমরা 

অপেক ভাল কপ্রম করপে  াটে।’ বলল ওপদর এক ে। 
এপদর কো শুপে এবং মাইপক্রার সামপের সীপি বসা সাঠডা সুসােপক 

কদপে মূহুপেেই সব টবষে েটরষ্কার হপে কেল মাপরভার কাপছ। োহপল সাঠডা কয 
করি টদপেপছল, কসিারই বাস্তবােে করপে এপসপছ কস। এরা টক োহপল োপক 
টকডন্যাে করপে এপসপছ! 

ইটেমপধয দু’ ে মাপরভাপক কিপে কবর আেল োটড় কেপক এবং 
কপেক ে োপক শূপন্য েুপল ধপর মাইপক্রার টদপক যাবার েপদযাে টেল। 

‘কছপড় দাও, বাাঁচাও!’ বপল টচৎকার করপছ মাপরভা। 
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আহমদ মুসা আপস্ত আপস্ত এপস োপদর সামপে দাাঁড়াল। বলল, ‘কছাকরার 
দল, কছপড় দাও ওপক।’ শান্ত টকন্তু শি কঠেস্বর আহমদ মুসার। 

ওরা সবাই টিপর োকাল আহমদ মুসার টদপক। এমে শান্ত, শি 
কঠেস্বপরর সাপে োরা কবাধ হে েটরটচে েে। 

টিপর োটকপে আহমদ মুসাপক একিু কদপে টেপে ওপদর এক ে বলল, 
‘সপর যা কেটিভ ডে, ছােু কপর কদব ো ো হ...।’ 

কো োপক কশষ করপে টদল ো আহমদ মুসা। এক ধাে এটেপে এপস 
কলাকটির বাম কচাাঁোপল ডাে হাপের একিা বু্ল্ চালাল।  

কো কশষ ো কপরই কলাকটি সিাে েপড় কেল মাটিপে। েপড় টেপে 
একিুও েড়ল ো। জ্ঞাে হাটরপেপছ কস। 

টেে ে দাাঁটড়পে টছল মাপরভাপক শূপন্য েুপল টেপে। আর দু’ ে 
দাাঁটড়পেটছল োপদর সামপে। এরা দু’ ে সংজ্ঞা হারাপো সােীর টদপক একবার 
োটকপে কচাে কিরাল আহমদ মুসার টদপক। কচাে জ্বলপছ ওপদর বাপঘর মে। 
বাপঘর মেই ওরা এক সাপে ঝাাঁটেপে েড়ল আহমদ মুসার েের। 

আহমদ মুসা টবদুযৎ েটেপে টেটছপে এল আর সাপে সাপে ওপদর 
দু’ পের মাো এপস আছপড় েড়ল আহমদ মুসার োপের কাপছ। েপড়ই ওরা েপে 
দাাঁড়াটিল। 

আহমদ মুসা ডাে োপশর কলাকটির ডাে কাপের টেপচ ডাে োপের একিা 
লাটে ছুপড় মারল।  ুোর েপেপঠিড মাোিা সুেীব্র একিা ঘা মারল কলাকিার 
কাপের টেপচর েরম  ােোে। সংপে সংপেই কলাকিার কদহ মাটির েের েপস 
েড়ল। মাোে এই ঘা োওোর ের োর সংজ্ঞা োকার কো েে। 

বাম োপশর কলাকটি োর দু’োপের েের দাাঁটড়পে টেপেটছল, টকন্তু 
ককামরিা েেেও কসা া করপে োপরটে। োর কদপহর েেপরর অংশ ককামপরর 
েের েেেও সমপকৌটণ্ক অবিাপে। 

আহমদ মুসা বাম হাপে কলাকিার মাোর চুল োমপচ ধপর ডাে হাপের 
কমাক্ষ্ম কারাে চালাল োর ঘাপড়। ঘাপড়র ো ুক  ােোিাে হােুটড়র মে 
আঘাপে কয ককাে মানুষপক কপেক ঘঠিা ঘুটমপে রাোর  পন্য যপেি। 
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এ কলাকটির কদহিাও মাটিপে আছপড় েড়ল। 
আহমদ মুসা ডাে হাপের কারাপের কা  কশষ কপরই োটকপেটছল 

মাপরভা চযাংপদালা কদহ টেপে দাাঁড়াপো টেে  পের টদপক। কদেল ওরা মাপরভাপক 
কছপড় টদপেপছ। এক ে োর েপকি কেপক টরভলবার কবর কপরপছ। 

কচাপের েলপক আহমদ মুসার দুই হাে শূপন্য েপেই ছুিল মাটির টদপক। 
আর ো দু’টি শূপন্য েপে েীব্র েটেপে বৃিাকাপর ঘুপর টেপে আঘাে করল 
টরভলবারধারীর হাে ও বুপক। 

টরভলবারধারীর হাে কেপক টছিপক েপড় কেল টরভলবার এবং কসও েপড় 
কেল টচৎ হপে। 

আহমদ মুসার ো যেে কলাকটিপক আঘাে কপর মাটি স্পশে করল, েেে 
চক্রাকাপর ঘুপর কসা া হপেপছ এবং দক্ষ্ এযাক্রবযাপির মে আহমদ মুসা োপের 
েের দাাঁটড়পে কেপছ। 

টরভলবার কুটড়পে টেপেই আহমদ মুসা কেছপে ওপদর টেে পের টদপক 
টরভলবার োক কপর ওপদরপক বলল, ‘ককাে চালাটক ো কপর কোমরা ওেুর হপে 
শুপে......।’ 

আহমদ মুসা কো কশষ করার আপেই টেে  পের দু’ ে আহমদ মুসার 
েের ঝাাঁটেপে েড়ল।  

আহমদ মুসার টরভলবার োক করা টছল। টকন্তু গুটল ো কপর ধাক্কা কমপর 
মাপরভাপক এক টদপক সটরপে টদপে কসও দ্রুে এক োপশ সপর কেল। 

আহমদ মুসার েের চড়াও হপে বযেে হপে দু’ ে েপ ে েপে আবার ঘুপর 
দাাঁড়াল। োপদর সাপের েৃেীে  েও এবার েপে দাাঁটড়পে োপদর সাপে কযাে 
টদল। 

আহমদ মুসা বুঝল ওরা কবেপরাো। ওপদর কচাপে মুপে ভপের টচন ফ কেই। 
েবু আহমদ মুসা েপ ে েেল, ‘কদে, কোমরা আত্মসসেেণ্ কর, ো হে োটলপে 
যাও। অন্যো করপল টেে েই ....!’ 

এবারও আহমদ মুসাপক কো কশষ করপে টদল ো। 
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আহমদ মুসার টরভলবার ের ের টেেবার গুটলবষেণ্ করল। টেে  েই 
ওরা োপে গুটল কেল। 

অদ্ভুদ বযাোর, টেে েই ওরা গুটল কেপে বপস েড়ল বপি, টকন্তু কদো 
কেল টেে েই ওরা আহে হওোর টদপক ভ্রপক্ষ্ে ো কপর েপকি কেপক কবর কপর 
আেল টডম্বাকৃটের হাে কবামা। 

কচাপে-মুপে ওপদর চরম কবেপরাো ভাব। 
টেে পের হােই এক সাপে েেপর েেল হাে কবামা কছাাঁড়ার  পন্য। 

টেরুোে আহমদ মুসা। গুটল করা ছাড়া আত্নরক্ষ্ার আর ককাে েোে কেই। টকন্তু 
টরভলবাপর গুটল আর কেিা আপছ কক  াপে! 

ওপদর হাে েেপর ওোর সংপে সংপেই আহমদ মুসার টরভলবার েরের 
টেেবার গুটলবষেণ্ করল। 

টেে  পেই কটি গুটলটবদ্ধ হপলা। োপদর হাে কেপক েপস েড়ল কবামা। 
স্বটস্তর টে:শ্বাস টেপে আহমদ মুসা োকাল মাইপক্রার টদপক। 

মাইপক্রার কসই মটহলাপক। আরও কপেক ে েুটলশ এটেপে আসপছ 
এটদপক। োপদর সাপে ভপে-েপদ্বপে টবেযেস্ত এক ে েরুণ্।  

েরুণ্পক কদপেই মাপরভা টচৎকার কপর েপেপছ, ‘মাটহে!’ মাপরভা কঠে 
কান্না টড়ে। 

েরুণ্টি কাছাকাটে আসপেই মাপরভা ছুপি টেপে  টড়পে ধরল োপক। 
বলল, ‘ঈশ্বর বাাঁটচপেপছে, স্যার কযে ঈশ্বপরর হাে। টকভাপব টক ঘপি কেল।’ ককাঁপদ 
েেল মাপরভা।  

েুটলশরা ছে েপক যেে হােকড়া েরাটছল, েেে েুটলপশর কেো 
বযাটিটি আহমদ মুসার সামপে এপস বলল, ‘ধন্যবাদ আেোপক। একাই 
ছে েপক সামপলপছে। আমার কাপছও অটবশ্বাস্য লােপছ। সবপচপে অবাক 
হপেটছ, আেটে হেযা এটড়পেপছে  ীবপের ঝুাঁটক োকা সপত্বও। অপেক ধন্যবাদ 
আেোপক। টকন্তু আেোপক এোপে েেুে মপে হপি। আপে আেোপক কদটেটে।’ 

আহমদ মুসা টকছু বলপে যাটিল। টকন্তু োর আপেই কো বপল েেল 
মাপরভা। েুটলশপক আহমদ মুসার টদপক আসপে কদপেই মাপরভা োমাটহ 
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মাটহেপক টেপে আহমদ মুসার োপশ এপস দাাঁটড়পেপছ। বলল, ‘স্যার, ইটে এক ে 
িুটরি।’ আটম োর োইপডর কা  করটছ। ক’টদে আপে টেটে এপসপছে।’ 

‘ওপেলকাম আেোপক। টকন্তু িুযটরিরা সাধারেে ভীেু হে। োরা িােীে 
ককাে বযাোপর টেপ পদর  ড়াে ো। আেটে টকন্তু বযাটেক্রম।’ বলল েুটলশ 
অটিসারটি। 

‘মানুপষর সামপে টবপশষ টকছু টবষে যেে আপস, েেে োর কাপছ 
টে পদশ আর েরপদশ বপল টকছু োপক ো। সবাই এিা কপর। আটমও োই 
কপরটছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘সবাই কপর ো। বযটেক্রম টহপসপব ককে ককে কপরে, কযমে আেটে।’ 
বলল েুটলশ অটিসার। 

‘টকন্তু সবাইপকই করা েটচে। ো করািাই বযটেক্রম।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

হাসল েুটলশ অটিসারটি। বলল,  ‘েীটেেে ভাপব আেোর কোই 
টেক।’ 

কোিা কশষ কপরই েুটলশ অটিসার োকাল োর েুটলশপদর টদপক। 
বলল, ‘কোমাপদর কা  কশষ? করটড কোমরা।’ 

‘ইপেস স্যার!’ এক ে েুটলশ একিু এটেপে এপস স্যালুি কপর বলল।  
েুটলশ োপদর সাপের েরুেটির টদপক কচপে বলল, ‘মাটহে েুটম ও 

মাপরভা কোমাপদর দু’ েপকই েুটলশ কিশপে কযপে হপব। মাপরভার কিিপমঠি 
টেপে হপব।’ 

বপলই েুটলশ অটিসার োকাল আহমদ মুসার টদপক। বলল, ‘আেটে 
ককাোে েপেপছে মাপরভা  াপে। আমরা ওর কাছ কেপক ক পে টেপে আেোর 
কাপছ আমারপদর একিু কযপে হপব। আেোর  টলটেে সাক্ষ্ আমাপদর দরকার 
হপব।’ 

‘ওপেলকাম! আবার কদো হপব।’ বলল আহমদ মুসা। েুটলশ অটিসার 
‘ধন্যবাদ’ বপল আহমদ মুসার সাপে হ্াঠডপশক কপর োটড়র টদপক চলপে শুরু 
করল। 
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েুটলশ অটিসারপক লক্ষ্ কপর মাপরভা বলল, ‘আমরা আসটছ।’ বপল 
মাপরভা দাাঁড়াল আহমদ মুসার টদপক। বলল, ‘স্যার, মাটহপের সাপে আেোর 
েটরচে কটরপে কদো হেটে। ও োমাটহ মাটহে! আমার মে কসও ছাি।’ হাসল 
আহমদ মুসা। বলল, ‘আরও েটরচে হপলা, কোমরা এপক অেপরর েুব 
কাছাকাটছ। আটম আশা কটর, এপক অেপরর  ীবে সােী হপব কোমরা। আরও 
েবর হপলা, কোমার টবেদ কস আাঁচ করপে কেপর েুটলশ টেপে এপসটছল কোমাপক 
বাাঁচাপে। ধন্যবাদ োমাটহ মাটহে!’ মুেপস্তর মেই কোগুপলা এক টে:শ্বাপস বলল 
আহমদ মুসা। 

মাপরভা ও োমাটহ মাটহে দু’ পেরই মুে লজ্জাে লাল হপে েপেপছ। 
বলল, ‘স্যার, এে সব টবষে কেে আেটে  ােপলে, টক কপর  ােপলে?’ 

‘কস সব কো েপর হপব। কোমরা এেে যাও। েুটলপশর ঝাপমলািা আপে 
কশষ কপর এস।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘স্যার, আেোর কাপছ আমরা টচর কৃেজ্ঞ। ককাে ধন্যবাদ বা ককাে টকছু 
টদপেই আেোর ঋে কশাধ হপব ো।’ োমাটহ মাটহে বলল। 

আহমদ মুসা কহপস বলল, ‘মপে হপি টচর টবদাে টেপে যাি। কোমাপক 
কো টবদাে কদইটে আটম। েুটম মাপরভা সাপে কপর আসপব আমার কহাপিল।’ 

‘অবশ্যই স্যার। কপেকিা কো বপলই মপে হপি আেোপক বহুটদে ধপর 
টচটে। োহপল এেে চটল স্যার।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

মাপরভা মুপোমুটে হপলা আহমদ মুসার। োর মুে-পচাে ভাটর। বলল, 
‘আেোপক ধন্যবাদ টদপল আেোপক কছাি করা হপব স্যার। আেটে আমাপক 
বাাঁটচপেপছে। আেটে ো োকপল েুটলশ আসার আপেই ওরা আমাপক োপেব 
করপো। ওরা সাংঘাটেক। ভটবষ্যপে আরও টক  আপছ  াটে ো স্যার।’ কান্নাে 
আিপক কেল মাপরভার কশষ কোগুপলা। 

‘ককাে ভে কেই যাও। েটর শুেব কোমাপদর কো।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আেোর ওোপে কেে আসব স্যার।’ বলল মাপরভা। 
‘সব ঝাপমলা কশষ কপর যেে েুটম সমে োপব, েেে মাটহেপক সাপে 

টেপে আসপব।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘ধন্যবাদ স্যার। ওপকও টেপে আসব। চটল স্যার। গুড বাই।’ 
বপল মাপরভা ঘুপর দাাঁটড়পে হািপে শুরু করল। 
হাাঁিপে টেপেও োমাটহ মাটহে দাাঁটড়পে টেপে মাপরভার  পন্য অপেক্ষ্া 

করটছল। 
দু’ পে এক সাপে হাাঁিপে শুরু করল। 
আহমদ মুসা এপোপলা োর িযাটক্সর টদপক। 
িযাটক্স ড্রাইভার কেোও ভপে আড়ি িানুর মে বপসটছল োর সীপি। ভে 

ও আেংক এেেও োর কচাে মুে কেপক যােটে। 
আহমদ মুসা োটড়র কাপছ এপস কেৌাঁছপেই ড্রাইভার কেোও আহমদ 

মুসার প্রটে টির দৃটি টেপে োটড় কেপক কবটরপে এল এবং আহমদ মুসার সামপে 
দাাঁটড়পে লম্বা একিা বাে করল। বলল, ‘আমার অটভবাদে গ্রহণ্ করুে। আমার 
কচাে ধন্য হপেপছ  ীবন্ত এই দৃশ্য কদপে।’ 

আহমদ মুসা টকছু ো বপল োটড়পে েপে বসল। বলল, ‘টম. কেোও। 
বুঝলাম ো, এিা টেছক োরী-অেহরপণ্র ককস, ো এর টেছপে অন্য টকছু আপছ? 
কোমাপদর এোপে টক প্রােই এমে ঘিো ঘপি?’ 

‘স্যার, োরী ককটন্দ্রক ঝেড়া-ঝাটি আপছ। টকন্তু এ রকম যুদ্ধ মাপে 
সংঘবদ্ধ অেহরপণ্র ঘিো কেেও ঘপিপছ বপল  াটে ো।’ বলল ড্রাইভার 
কেোও। 

আহমদ মুসা টকছু বলল ো। 
োটড়র সীপি ো এটলপে কচাে বন্ধ করল আহমদ মুসা। বলল, ‘কহাপিপল 

চল টম. কেোও।’  
োটড় িািে টেপে চলপে শুরু করল। 
 
 
 
শুকো মুপে সাঠড্রা সুসাে গ্রাঠি িাইপরটলর কপক্ষ্ প্রপবশ করল। দুটশ্চন্তাে 

োর মুে আিন্ন। 
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সাঠডা সুসাে কয সািাই ককাম্পাটের োপেটে ককপন্দ্রর কিশে মযাপে ার, 
কসই ককাম্পােীর বড় কেো গ্রাঠি িাইপরটল। গ্রাঠি িাইপরটলর েলব কেপে োর 
সাপে কদো করপে এপসপছ সাঠডা সুসাে।  

গ্রাঠি িাইপরটলই োর েটরটচে মহপলর সাহাযয টেপে েেপর কদে-দরবার 
কপর োো কেপক সাঠডা সুসাে, গুটলটবদ্ধ টেে ে ও অন্য টেে েপক ছাটড়পে 
এপেপছ এবং এ টেপে আর েদন্ত –অনুসন্ধাে ো হে কস বযাবিাও কপরপছ। টলটেে 
অংেীকার করপে হপেপছ কয োমাটহ মাটহে ও মাপরভাপক োরা আর ককােওভাপব 
টবরি করপব ো। 

সাঠডা সুসাে আশংকা করপছ এই টবষপেই োর কপোর বস গ্রাঠি 
িাইপরটল োপক টকছু বলপব। সাঠড্রা সুসাে  াপে ককাে ভুপলর মাি কেই 
ককাম্পাটের েেপরর বস িাইপরটলর কাপছ। 

সাঠড্রা সুসাে প্রপবশ করপেই টবশাল কিটবপলর ওোপশ বসা দীঘেপদটহ ও 
ঋ ু শরীপরর গ্রাঠি িাইপরটল কিটবপলর েের কেপক কচাে ো েুপলই বলল, 
‘ওোপেই দাাঁড়াও সাঠড্রা।’ 

গ্রাঠি িাইপরটলর সামপে একিা িাইল কোলা টছল। 
‘ইপেস স্যার’ বপল কিটবপলর সামপে দাাঁটড়পে কেল সাঠড্রা সুসাে। 

কিটবপলর সামপে বসার ককাে কচোর কেই। 
টমটেি দু’কেক েপরই মুে েুলল গ্রাঠি িাইপরটল িাইল কেপক। 

অটভবযাটিহীে োেপরর মে শি মুে। োঠডা কচাে। কসই শি মুে কেপক কবটরপে 
এল কো, ‘সাঠড্রা, েুটম কেটি অেরাধ কপরছ?’ 

ককাঁপে েেল সাঠড্রা। বলল, ‘দু’টি অেরাধ কপরটছ স্যার। এক, বাইপরর 
এক পের সাপে দদটহক সম্পকে িােপের কচিা কপরটছ এবং দুই. আমার কারপেই 
টবষেটি োো েযেন্ত েটড়পেপছ।’ 

‘কোমার সবপচপে বড় অেরাধ হপলা েুটম আমাপদর িােীে েীটে লংঘে 
কপরপছা। আমরা চাই ো মানুপষর দৃটি ককােওভাপব আমাপদর প্রটে আকৃি কহাক, 
আমাপদর কেছপে লাগুক, আমাপদর সন্ধাে করুক। েুটম এই কা ই কপরছ, যা 
ক্ষ্মাহীে অেরাধ। েুটম এই অেরাধ স্বীকার কর?’ বলল গ্রাঠি িাইপরটল। 
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‘হ্াাঁ স্যার। আটম এই অেরাধ কপরটছ।’ বলল সাঠড্রা সুসাে। 
‘ধন্যবাদ!’ বপল গ্রাঠি িাইপরটল অেযান্ত ধীরটিরভাপব ড্রোর কেপক 

টরভলবার কবর কপর গুটল কলল সাঠড্রা সুসাপের বাম বুপক। 
মাে-প াক করা গুটল। এক গুটলপেই সাঠড্রা সুসাপের কদহিা ঝপর েড়ল 

কমপঝপে। গুটল োবার আপে সাঠড্রার দু’কচাে একবার টবপফাটরে হপেটছল। টকন্তু 
মুে টদপে টচৎকার কবর হপে োপরটে। 

গুটলর শে হওোর ের েরই দু’ ে ঘপর প্রপবশ করল একিা েটল কেপল। 
সাঠড্রা সুসাপের লাশ োরা েটলপে েুপল টেপে চপল কেল। 

লাশ চপল কেল কেপল গ্রাঠি িাইপরটল কচোর কেপক েপে ঘপরর োপশর 
দর া টদপে আপরকিা ঘপর প্রপবশ করল। কসোপে একিা কিটবপলর সামপে 
চার ে কলাক বপসটছল। 

গ্রাঠি িাইপরটল কিটবল ঘুপর ওোপশ টেপে কহাপিল বড় কচোরিাে বসল। 
কিটবপলর োপশর কয চার ে কলাক েপে দাাঁটড়পেটছল, োরাও বসল। 

‘সাঠড্রা সুসাে আমাপদর এক ে েুরাপো ও েরীটক্ষ্ে কমেী টছল। োর 
েেে আমাপদর  ন্য একিা টশক্ষ্া। লডে অযাপলক্সী েযাটরে ভীষণ্ ক্ষ্ুদ্ধ হপেপছে। 
মযাডাম েযাটরপের একিা কমপস  কেপেটছ আ ।’ কচোপর বপসই বপল েেল গ্রাঠি 
িাইপরটল। 

‘টক কমপস  স্যার?’ চর পের এক ে বলল। 
‘োপেটের সািাই অটিস আ  কেপক বন্ধ হপে যাপব। িা’কে কয টবকল্প 

অটিস কেো আপছ, ওিা আ  কেপক চালু করপে হপব। োমাটহ মাটহে ও মাপরভার 
বযাোপর টেপদেশ এপসপছ। আোেে ওপদর টকছু করা যাপব ো। মাপরভার েের 
আক্রমণ্ ও োো-েুটলপশর ঘিো যেে মানুষ কপেক মাস েপর ভূপল যাপব, েেে 
সাঠড্রা কয শাটস্ত কেপেপছ, ওরাও কসিাই োপব। সাঠড্রার মৃেযুর টেটমি ওরা। োই 
ওরাও একই শাটস্ত োপব।’ বলল গ্রাঠি িাইপরটল। 

‘আমাপদর অেঠড কোেেীেোর োপে ককাে আাঁচড় কেেও েপড়টে। 
সাঠড্রার ঘিো আমাপদর কেোটে ক্ষ্টেগ্রি কপরপছ, ো টক আমরা  ােপে 
কেপরটছ?’ চার পের মধয কেপক এক ে বলল। 
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‘আটম যেিা ক্ষ্টেপে কদপেটছ, োপে সাঠড্রার বাইপর আমাপদর কাপরা 
েটরচে অন্য ককাোও বা কাপরা কাপছ েেুা্ি হেটে। কসই মাি কযােসিূ হপে 
েেটছল বা হপে োরপো। কস ো োকাে কযােসিূ এেে েধাও। সুেরাং টচন্তার 
টকছু কেই।’ বলল গ্রাঠি িাইপরটল। 

কো কশষ কপরই গ্রাঠি িাইপরটল োকাল চার পের এক পের টদপক। 
বলল, ‘োশকা, আমাপদর ‘িা’ সািাই ককপন্দ্রর দাটেত্ব কোমাপক কদো হপেপছ। 
েুটম আ ই চপল যাও ‘িা’ সািাই অটিপস। সািাই রুটিে-এ ককাে অটেেম 
হওো চলপব ো।’ 

‘ধন্যবাদ স্যার। আটম আ ই ‘িা’কে যাটি। অবশ্যই ককাে অসুটবধা 
হপব ো, সব টেক োক চলপব।’ বলল কলাকটি, যাপক েপেশ্য কপর কো বপলটছল 
গ্রাঠি িাইপরটল। 

‘কো এোপেই কশষ!’ বপল েপে দাাঁড়াল গ্রাঠি িাইপরটল। 
োর সাপে েপে দাাঁড়াল সবাই। 
 
 
 
আহমদ মুসার কহাপিল রুম। 
মাপরভাপদর বটসপে আহমদ মুসা এইমাি ঢুকল োর কবডরুপম এিাচ্ড 

বাপে। কহাপিপলর ট মপেটসোম কেপক সপবমাি টিপরপছ কস। 
মাপরভার মাপরভা মা োপশর আপরকিা কসািাে বপসপছ। োশাোটশ 

কসািাে বপসপছ মাপরভা ও োমাটহ মাটহে। োরা সমপের আপেই কেৌাঁপি কেপছ 
আহমদ মুসার রুপম। েপে আরুপে একিা কা  টছল বপল একিু আপেই 
কবটরপেটছল। টকন্তু কস কাপ র সুপযাে হেটে বপল সমে কবাঁপচ কেপছ। 

‘আরু’ োপমর ধব্বংস প্রাপ্ত েেরী োমাটহ মাটহে ও মাপরভার েটরবাপরর 
অেীে বাসিাে। মাটহে ও মাপরভার বাবারা োটহটের েমারী রা বংপশর সন্তাে। 
েমারী রা বংপশর রা ধােী ‘আরু’ এেে একিা ধব্বংসাবপশষ। েপব 
েমারীপদর একিা প্রােেো েৃহ এেেও টিপক আপছ। োছাড়া প্রােেো েপৃহর শোেু 
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বেপসর েুপরাটহে মাপরভাপদর আত্মীে। োর সাপেই োপদর কা  টছল। আহমদ 
মুসা চপল কযপেই কস েপের টদপক কচাে কিরাল মাপরভার মা। মূলে েুপরাটহপের 
সাপে কদো করার  ন্যই মাপরভার মা এপসপছ মাপরভাপদর সাপে। এিা ক পে 
আহমদ মুসাই োপক কহাপিপল আেপে বপলটছল। আহমদ মুসার েমে েপের 
টদপক কচাে টেবদ্ধ করপেই োমাটহ মাটহে বলল, ‘স্যারপক যেই কদেটছ, টবিে ও 
ককৌেূহল আমার েেই বাড়পছ। কসটদে ছে ে হাই যাকাপরর সাপে লড়াই করা 
কদপে মপে হপেপছ। সব ান্তা এক ে লড়াকু টেটে। আবার সব মানুপষর সাপে 
োর বযাবহার ও ভাপলাবাসা কদেপল মপে হে টেে এক ে মােবোবাদী।’  

‘েটে এক ে অসম্ভব ভাল মানুষ! এিাই আমার মপে োর সবপচপে বড় 
েটরচে। আটম একা ঘপর োকপল ককে টেটে ঘর কোলা রাপেে কসিা ক পেটছ মা। 
ওপদর ধপমের এিাই টবধাে। এ কে টদপে ওপদর ধপমের অপেক টকছু ক পেটছ। যা 
কদেটছ, োপে ওপদর ধমে ‘মােবোর ধমে’ মা। মাপে প্রযাকটিকযাল বাস্তব  ীবপের 
সাপে সংটেষ্ঠ।’  

‘মুসলমােপদর সাপে ওো-বসা কটরটে। ওপদর সম্পপকে  াটেও ো। টকন্তু 
আমার দাদা শ্বশুপরর কাপছ শুপেটছলাম, োাঁর দাদা োটক বলপেে আমাপদর 
‘েমারী’ বংপশর সাপে মুসলমােপদর েভীর কযােসিূ টছল। টক একিা বড় ঘিো, 
বৃটিশপদর আেমে, সবপচপে িরাটসপদর প্রটেেক্ষ্-টেমূল অটভযাপে সবটকছু কশষ 
হপে কেপছ।’ বলল মাপরভার মা।  

‘টক কশষ হপে কেপছ োলাম্মা?’ বলপে বলপে কবড রুম কেপক কবর হপে 
এল আহমদ মুসা। 

েুব কফ্রস কদোপি আহমদ মুসাপক। 
িরমাল কোষাক েপরপছ আহমদ মুসা। বাইপর কবরুবার ইিা োর টেশ্চে 

আপছ। 
সবাই েপে আহমদ মুসাপক স্বােে  াোল। 
আহমদ মুসা মাপরভার মা’কক বটসপে োরের টেপ  বসল। 
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মাপরভার মা বসপে বলল, ‘বাচ্চারাও ছাড়ল ো। আটমও ভাবলাম এটদক 
হপেই যাই। আেটে টকন্তু একটদে যাব বপলটছপলে! ক’টদে হপে কেল আর কো 
কেপলে ো।’ 

‘যাব একটদে। েপব েুব শীঘ্র কো যাওো হপচ্চ ো।’ সব টকছু হপে কেপল। 
টকছু টক ঘপিপছ?’ 

‘ো, এেেকার ককাে টবষে েে। মুসলমােপদর সাপে আমাপদর েমারী 
রা বংপশর সম্পপকের কো বলটছলাম। টক একিা ঘিো এবং বৃটিশ ও িরাটসপদর 
আেমে সব কশষ কপর কদে। কসিাই বলটছলাম।’ মাপরভার মা বলল। 

ভ্র কুটিে হপলা আহমদ মুসার। বলল, ‘োটহটের প্রাচীে রা বংশ  
েমারীর কো শুপেটছ। টকন্তু োপদর সাপে মুসলমােপদর সম্পকে হপব টক কপর?’  

‘আটমও এবযাোপর টকছু  াটে ো। একবার আমার দাদা শ্বশুর েবপরর 
কােপ  টক একিা টেে  েপড় োাঁর দাদাপক ককাি কপর বপলটছপলে েমারী 
রা বংপশর সাপে মুসলমােপদর েভীর সম্পকে টছল। আটম এিুকুই  াটে। কসিাই 
আটম ওপদর বললাম।’ মাপরভার মা বলল। 

‘এমে টকছু অসম্ভব েে। েিদশ শেক েযেন্ত মুসলমােপদর যুদ্ধ ও 
বাটণ্ য  াহা  আিলাটঠিক, ভারে ও প্রশান্ত মহাসাের চপষ টিরে। োরেরও 
টেেশে বছর েযেন্ত সােরগুপলাপে টবটভন্নভাপব মুসলমােপদর েেটিটে টছল। 
আটম োটহটের েুরােত্ব যাদুঘপর একটদে কযপে চাই।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘োহপল স্যার, মুসলমােরা এক সমে দুটেো ক াড়া রা ধ্েটেক শটি 
টছল?’ ট জ্ঞাসা োমাটহ মাটহপের। 

‘অবশ্যই। েিদশ শেক েযেন্ত মুসলমােরা েেেকার  াো েৃটেবীর 
সবিার েের শাসে প্রটেষ্ঠা কপরটছল। সপ্তদশ শেপক মুসলমােরাই প্রধাে 
রা ধ্েটেক ও সামটরক শটি টছল। জ্ঞাে-টবজ্ঞাপে োরাই কেেৃত্ব টদপেপছ। বৃটিশ, 
িরাটসসহ ইেপরােীেরা মুসটলম টবশ্বটবদযালপে কলো-েড়া জ্ঞাে-টবজ্ঞাে ও 
সভযোর সন্ধাে কেপেপছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

বপলই আহমদ মুসা োকাল মাপরভার টদপক। বলল,  ‘সাঠড্রা ো টক কযে 
োম? ওপদর েবর টক, ওরা টক আর টডিাবে কপরটে?’ 
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মাপরভা  বাব ো টদপে োকাল োমাটহ মাটহপের টদপক। বলল, ‘েুটমই 
বল মাটহে, অপেক টকছুই কো ঘপিপছ?’ 

‘ককে, ওরা োো কেপক ছাড়া োবার ের আরও টকছু কপরপছ?’ আহমদ 
মুসা বলল। োর কপঠে টকছুিা টবিে! 

‘ো স্যার, আমাপদর টকছু কপরটে। ওপদর মপধযই অপেক টকছু ঘপিপছ।’ 
‘অপেক টকছু ঘপিপছ? টক ঘপিপছ?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘কসই সািাই অটিস বন্ধ হপে কেপছ। সাঠড্রা সুসােও কবাঁপচ কেই বপল মপে 

হে।’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘কবাঁপচ কেই? ঘিো টক বলে?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘সািাই অটিপসর কযাটরোর ও েযাটকংমযাে দু’ পের সাপে আমার কদো 

হপেটছল। োপদর কাছ কেপকই এসব ঘিো শুেলাম।’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘টক বপলপছ োরা?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘কয টদে সাঠড্রারা োো কেপক মুি হে, কসটদেও ওরা দু’ ে অটিস 

কপরপছ। টকন্তু েরটদে অটিপস টেপে কদপে োপদর সািাই অটিস বন্ধ। কছাট্ট 
একিা কোটিশ িাোপো কদেপে োে। োপে কলো টছল: ‘কেৃেেক্ষ্ টসদ্ধান্তক্রপম 
বযবসাে বন্ধ কপর টদপেপছে। কদো-োওোর টবষেটি কেৃেেক্ষ্ সংটেিপদর সাপে 
সরাসটর করপবে।’ কোটিশ কদপে হোশ হপে ঐ দু’ ে কমেী সাঠড্রার সাপে কদো 
করার  ন্য োর বাটড়পে যাে। টেপে কদপে োর মাপক কদেপে োে সাংঘাটেক 
ভীে। কো বলপেও অস্বীকার কপর। োপশর এক পের কাছ কেপক  ােপে োপর 
সাঠড্রা দুঘেিোে মারা কেপছ। োর লাশ োর েটরবার োেটে। ককাম্পাটেই োটক 
োর সৎকাপরর বযবিা কপরপছ।’ 

‘ভ্র কুটিে হপে েপেটছল আহমদ মুসার। কোিা ঘিোর মপধয রহপস্যর 
েন্ধ েটরষ্কার। অপেক প্রশ্ন এপস ভীড় করল োর মপে। সাঠড্রা দূঘেিোে মারা 
কেপছ। োর লাশ োর েটরবার োেটে। ককাম্পাটেই োটক োর সৎকাপরর বযবিা 
কপরপছ।’ 

ভ্র কুটিে হপে েপেটছল আহমদ মুসার। কোিা ঘিোর মপধয রহপস্যর 
েন্ধ েটরষ্কার। অপেক প্রশ্ন এপস ভীড় করল োর মপে। সাঠড্রা দুঘেিোে মারা কেপল 
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োর েটরবার ভীে ককে? সাঠড্রার কদহ কিরে কেল ো ককে? কক োর েটরবারপক 
ভে কদোল? সাঠড্রার ককাম্পাটে টক? ককে ভে কদোল? বযবসাে বন্ধ করল ককে 
ককাম্পাটে? োো কেপক সাঠড্রা ও োর সােীপদর মুি করল কক? ককাম্পাটেিা 
আসপল টক? োহপল ককাম্পাটে কো সাংঘাটেক োওোরিলু! োমাটহ মাটহে 
 াটেপেটছল,  েুটলশ োপক বপলটছল সাঠড্রাপদর োরা টে:শপেে কছপড় টদপেটছল, 
কারণ্ ওপদর হাে সাংঘাটেক লম্বা! এসব োোে টচন্তা এপস আিন্ন কপর 
কিপলটছল আহমদ মুসার মে। 

আহমদ মুসাপক হোৎ টচন্তাে ডুপব কযপে কদপে োমাটহ মাটহে বলল, 
‘স্যার টকছু ভাবপছে?’ 

আহমদ মুসা োকাল োমাটহ মাটহপের টদপক। বলল, ‘কোমাপদর সাঠড্রার 
টবষে টেপেই ভাবটছ।’ 

‘টক ভাবপছে?’ োমাটহ মাটহে বলল। 
‘আমার টবশ্বাস কোমাপদর সাঠড্রাপক েুে করা হপেপছ।’ 
‘েুে?’ কক েুে করপব? বলল োমাটহ মাটহে। টবিে টবপফাটরে দু’কচাে 

োর। 
‘কয কাটহেী েুটম কশাোপল, োপে োর ককাম্পাটে োপক েুে কপরপছ।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘োর ককাম্পাটে? ককে েুে করপব? োরাই কো োপক ক ল কেপক কবর 

করল!’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘ককে েুে করপব  াটে ো?’ 
বপল আহমদ মুসা মুহুেেকাল ভাবল। োরের বলল, ‘আিা মাটহে, 

ককাম্পাটের কহড অটিস ককাোে?’ 
‘আটম  াটে ো।’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘েুটম টক ককাম্পাটের েেপরর বসপদর কােপক কদপেছ?’ ট জ্ঞাসা 

আহমদ মুসার। 
‘ো কদটেটে।’ োমাটহ মাটহে বলল। 
‘ককাে টদে োরা আপসেটে?’ বলল আহমদ মুসা। 
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‘আমার কচাপে েপড়টে।’ োমাটহ মাটহে বলল। 
‘কিটলপিাপে কেেও কো বপলছ? টকংবা োরা কিটলপিাে কপরপছে 

কেেও?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ো। আমার অন্তে  াো কেই।’ োমাটহ মাটহে বলল। 
‘কোমাপদর ককাম্পাটে আর টক বযবসাে কপর?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘আমার  াো কেই। ককাম্পাটে সম্পপকে ককাে আপলাচোই কেেও আটম 

অটিপস শুটেটে।’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘কোমাপদর সািাই অটিস কেপক েপড় প্রটেটদে কে িাকার েণ্য টবটক্র 

হপো?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘টবটক্রর িাকা কেেও আটম অটিপস আেপে কদটেটে। অটিস কেপক িাকা 

টদে, শুধু কসই িাকা টদপে েণ্য টকপে আমরা সািাই করোম।’ বলল োমাটহ 
মাটহে। 

‘ককাোে সািাই হপো?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘অযািল এলাকাে।’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘অযািল টক বা ার আপছ?’ আহমদ মুসা  ােপে চাইল। 
‘কোোমপো দ্বীেেুপির েিপরর কপেকিা দ্বীপে কছাি-োি বা ার 

রপেপছ।’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘কস সব বা পরই কোমরা মাল কেৌাঁছাপে?’ কসোপে ও এোেকার দপরর 

মপধয োেেকয ককমে?’ 
‘মূপলযর োেেকযিা আটম  াটে ো। কপেকিার মাি আমাপক সািাই 

টিপমর সাপে কযপে হপেপছ। টকন্তু কেেই কস সব বা াপর যাইটে।’ বলল োমাটহ 
মাটহে। 

‘সািাই োহপল ককাোে টদে?’ আহমদ মুসার ট জ্ঞাসা। 
‘স্যার, আটম োহটেো দ্বীপে োটমপে টদপে চপল এপসটছ।’ োমাটহ মাটহে 

বলল। 
‘কসোপে বা ার কেই?’ বলল আহমদ মুসা। 
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‘স্যার, কস দ্বীপে ককাে  েবসটেই কেই, বা ার োকপব টক কপর?’ 
োমাটহ মাটহে বলল। 

‘ েবসটে কেই, োহপল সািাই ককাোে, কাপক টদপে এপল, ককে টদপে 
এপল?’ বলল আহমদ মুসা।  

‘স্যার, োহাটেো একিা অযািল। কস অযািপল লযাঠড কবপঠি একিা কছাট্ট 
কোডােে আপছ। শীোেে টেেটন্ত্রে। েণ্য ওোপেই কপেকবার োটমপে টদপে 
এপসটছ।’ োমাটহ মাটহে বলল। 

‘ওিা টক ককাে কিটরঘাি? ওোে কেপক টক টরসািাইপের বযবিা আপছ?’ 
বলল আহমদ মুা্সা। 

‘ো, ওিা ককাে কিটরঘাি েে। ওোে কেপক ককাে  েযাে যাোোে কপর 
োা্। ওোে কেপক আরও অপেক েিপর কপেকটি দ্বীপে  েবসটে আপছ।’ োমাটহ 
মাটহে বলল। 

ভ্র কুটিে হপে েপেপছ আহমদ মুসার। কচাপে মুপে োর িপুি েপেপছ 
অপেক ট জ্ঞাসা। বলল, ‘েিপরর ঐ সব দ্বীপে মাপে অযািপল টক োহাটেো দ্বীে 
হপে কযপে হে?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ো স্যার। োটহটে কেপক েিপরর ঐ সব অযািল বরং কাপছই। 
কসা াসুট  ওোপে যাওো যাে।’ োমাটহ মাটহে বলল। 

‘োহপল োহাটেো দ্বীপে সািাই েণ্য োটমপে আস ককে কোমরা?’ বলল 
আহমদ মুসা। োর কচাপে মুপে িপুি ওো ট জ্ঞাসা আরও েীক্ষ্ণ হপেপছ। 

‘কসিা আটম  াটে ো স্যার। প্রশ্নটি আমার মপেও ক পেপছ। টকন্তু 
ককাম্পাটের প্রপো ে কেই এমে ককাে প্রশ্ন ট জ্ঞাসা করা যাে ো।’ 

েভীর একিা ভাবোর ছাো েপড়পছ আহমদ মুসার কচাপে মুপে। বলল, 
‘ঐ কোডােে ছাড়া ঐ দ্বীপে আর ককাে িােো কেই?’  

‘কেই স্যার।’ বলল োমাটহ মাটহে। 
োমাটহ মাটহপের কো কশষ হপলও আহমদ মুসা ককাে কো বলল ো। 

োর মুে টেচু হপেপছ। ভাবপছ কস। 
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োমাটহ মাটহে ও মাপরভাপদর কচাপে মুপেও টকছুিা টবিে িুপি েপেপছ! 
এেসব অপ্রপো েীে প্রশ্ন আহমদ মুসা ককে করপছ, এই ট জ্ঞাসা োপদর মপে 
স্বাভাটবক ভাপবই ক পে েপেপছ। এই ককৌেুহল কেপকই োমাটহ মাটহে ট জ্ঞাসা 
করল, ‘এেসব প্রশ্ন ককে করপছে স্যার? এসব ককাে ককৌেুহপলর টবষে বপল কো 
আমার মপে হে ো।’ 

আহমদ মুসা  মুে েুলল। োকাল োমাটহ মাটহপের টদপক েটরেূণ্ে 
দৃটিপে। কচাে কিরাল মাপরভাপদর টদপকও। বলল ধীর কপঠে, ‘আসপল আটম 
একিা দ্বীপের সন্ধাে করটছ।’ 

‘একিা দ্বীপের সন্ধাে?’ প্রাে এক সংপেই বপল েেল মাপরভা ও োমাটহ 
মাটহে। 

‘হ্াাঁ।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘টক দ্বীে, ককমে দ্বীে?’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘কসিা হপে হপব অযািল দ্বীে।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ককাপো টবপশষ অযািল দ্বীে েুাঁ পছে, ো একিা ভাল অযািল দ্বীে 

েুাঁ পছে?’ বলল মাপরভা। 
‘টবপশষ একিা অযািল দ্বীে েুাঁ টছ।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ককমে কস দ্বীে?’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘কসোপে বড় িােো োকপব এবং চারটদপক োকপব কোেেীেোর 

আবরণ্।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘কোোমপো দ্বীেেপি বড় িােো সম্বটলে দু’চারটি অযািল দ্বীে আপছ। 

টকন্তু কসগুপলা োবটলক কিপস। কসোপে ককাে কোেেীেো কেই।’ োমাটহ মাটহে 
বলল। 

‘আেোর কসই টবপশষ অযািল দ্বীে টক আমাপদর এই কোোমপো 
দ্বীেেুপিই, আেটে টেটশ্চে স্যার?’ মাপরভা বলল। 

‘টেটশ্চে ো হপল আটম এোপে ছুপি আসোম ো।’ বলল আহমদ মুসা। 
টবিে দৃটি টেপে মাপরভারা োকাল আহমদ মুসার টদপক। বলল মাপরভা, 

‘স্যার, আেটে শুধু কস দ্বীপের সন্ধাপেই এোপে এপসপছে?’  
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‘হ্াাঁ োই।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘স্যটর, েুবই ককৌেুহল হপি  ােপে টক আপছ কস দ্বীপে টকংবা টক কা া 

কসই দ্বীপে, যার  ন্য হা ার হা ার মাইল েে অটেক্রম কপর এোপে আসা!’ 
বলল মাপরভার মা। 

আহমদ মুসা েম্ভীর হপলা। 
ভাবোর একিা ছাোও োর কচাপে মুপে িপুি েেল। ধীর কপঠে বলল, 

‘স্যটর োলাম্মা, টবষেিা এই মুহুপেে আটম বলপে োরটছ ো। এক সমে অবশ্যই 
আেোরা  ােপবে। টবষেিা আেোপদর ভে-েপদ্বেই শুধু বাড়াপব। েপব এিুকু 
আটম বলপে োটর, টবষেিা অেযান্ত গুরুের। ভেংকর এক ষড়যপন্ত্রর টেছু টেপে 
আটম এোপে এপসটছ। একিা ধারণ্া ছাড়া আটমও ওপদর সম্পপকে টবস্তাটরে টকছু 
 াটে ো।’ 

আহমদ মুসার শান্ত, োঠডা কপঠের কোগুপলা মাপরভারা েুব গুরুপত্বর 
সাপে টেপেপছ। োপদর সবার কচাপে মুপেই ভে ও েপদ্বপের একিা ছাো কেপম 
এপসপছ। আহমদ মুসার কো কশষ হপলও সংপে সংপে ওরা ককে কো বলল ো। 

টেরবো ভােল মাপরভাই, ‘স্যার, আেোর কো কেপকই টবষেিার গুরুত্ব 
আমরা েেলটি করপে োরটছ। টকন্তু স্যার, এক ভেংকর ষড়যপন্ত্রর টবরুপদ্ধ 
আেটে একা লড়াই করপবে টকভাপব?’ টক ষড়যন্ত্র ো  াো ো োকপল, ষড়যন্ত্রিা 
কার টবরুপদ্ধ কসিা টক  াো যাে? আেোর একার টবরুপদ্ধ টেশ্চে ষড়যন্ত্র েে?’ 

‘ো, ষড়যন্ত্রিা আমার টবরুপদ্ধ েে। ষড়যন্ত্রিা এক অপেে বলা যাে 
মােবোর টবরুপদ্ধ, সভযোর টবরুপদ্ধ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘কস কো োহপল টবরাি বযাোর! টকন্তু কফ্রি েটলপেটশোর একিা এযািল 
কেপক এই যড়ষন্ত্রিা টকভাপব হপে োপর?’ 

‘ষড়যন্ত্র হপেপছ, হপি, এিাই বাস্তবো।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘এ ধরপের অযািল দ্বীে টক আমাপদর কোমামপো দ্বীেেুপি আপছ? 

ককােভাপব ভুল হপি ো কো স্যার।’ বলল মাপরভা। 
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‘অবশ্যই আপছ। আমার ভুল হেটে। আটম োরস্য েেসাের কেপক 
একিা গুেপক োড়া কপর এোপে এপসটছ। ওরা এোেকার ককাে এক অযািপল 
েপেপছ।’ 

‘আেটে বলপছে এিাই যপেি। সপেযর েপক্ষ্ এর কচপে বড় প্রমাণ্ আমরা 
চাই ো। ওপদর িযাবটলশপমঠিিা কে বড় স্যার?’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘আটম  াটে ো। েপব আমার ধারণ্া একশ’ কলাপকর কম হপব ো। 
আহমদ মুসা বলল। 

‘অসম্ভব স্যার! আমাপদর ককাে অযািপলই এে বড় িযাবটলশপমঠি কেই।’ 
বলল মাপরভা। 

‘কোমাপদর এ অসম্ভব বলািা রহস্যপক আরও ঘটেভূে করপছ। এই 
রহপস্যর সমাধাে করপে হপব। আটম প্রেপম কোমাপদর োহাটেো দ্বীে কদেপে 
চাই মাপরভ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘অবশ্যই কদেপবে স্যার। টকন্তু হোশ হপবে।’ বলল মাপরভা। 
‘হোশার োপশই আশা োপক মাপরভা। এই োহাটেো দ্বীে দশেপে 

মাপরভা কো োকপবই, োমাটহ মাটহেপক অবশ্যই আমার সংেী হপে হপব। এেে 
কেপক কোমরা দু’ েই আমার োইড হপব।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘োইড ো োডে স্যার। আেটে কো েযেিক েে। অেএব আেোর োইড 
দরকার কেই।’ বলল মাপরভা। োর মুপে হাটস। 

‘মাপরভার কো টেক। োইড ো বপল োডে বলাই কবটশ যুটি সংেে। েপব 
োডে যাপক বপল কসই োডে কোমাপদর হপে হপব ো। আটম আমার ককাে টবেপদ 
কোমাপদর িােব ো। কোমারা একিা টবেপদ েপড়টছপল। কোমারা আবার ককাে 
টবেপদ েপড়া ো আটম চাইব ো।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘কসটদে কযভাপব টেপ র  ীবে বাট  করপে আমাপক বাাঁটচপেপছে, োপে 
আেোর এ কোরই প্রমাণ্ কমপল। যারা টেপ র  ীবে টবেন্ন কপর অন্যপদর 
বাাঁচাে, োর অপন্যর  ীবে টবেন্ন হওোপক েছন্দ করপব ো। েপব স্যার, 
আমাপদর োডে ভাবার দরকার কেই আেোর। সহপযােী টহপসপব ভাবুে। 
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সহপযােীরা এপক অেপরর দুুঃে ভাে কপর কেে। আমাপদর মযোদা টদপলই আমরা 
েুটশ হপবা।’ মাপরভা বলল। 

‘আিা োক এসব কো! বলল মাটহে েুটলশ কয বপলটছল, কোমাপদর 
ককাম্পাটের হাে েুব লম্বা, এিা ককে বপলটছল? ওরা প্রভাবশালী ককাে টদক 
টদপে?’ 

‘আটম  াটে ো স্যার। েপব োপদর সম্পপকে েুটলপশর আরও টকছু কো 
শুপেটছলাম। েুটলশরা টেপ পদর মপধয বলাবটল কপরটছল ওরা ছেপক েে করার 
ক্ষ্মো রাপে।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘আিা বলে মাটহে, কোমাপদর ককাম্পাটে কোমাপদর িােীে অটিস 
কেপক প্রটেটদে বা প্রটে সপ্তাপহ েপড় কয শাক-সটি, মাছ-মাংস সািাই করপো 
োর েড় েটরমাণ্ টক একই রকপমর?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

‘ট  স্যার, েড় েটরমাণ্ একই রকপমর। োমাটহ মাটহে বলল।’ 
‘কস েটরমাণ্িা টক রকম? োঁটচশ টেটরশিা েটরবাপর প্রটেটদে বা প্রটে 

সপ্তাপহর েেযুি?’ বলল আহমদ মুসা। 
োমাটহ মাটহে একিু ভাবল। মপে মপে অংকও কষল। বলল, ‘টেক স্যার 

োঁটচশ টেটরশটি েটরবাপরর মে। প্রটেটদে সটি কম কবটশ একমণ্, মাছ-মাংস 
প্রটেটদে েপড় টবশ টেটরশ ককট র কবটশ সািাই হপো ো।’ 

আহমদ মুসার কচাে মুে েজ্জ্বল হপে েেল। বলল, ‘টকন্তু কয কপেকটি 
অযািপল  েবসটে আপছ, োর কমাি েটরবাপর সংেযা োঁটচশ টেটরপশর অপেক 
কবটশ হপব টেশ্চে?’ 

‘টেক বপলপছে স্যার। কপেকশ’ েটরবার অবশ্যে হপব।’ বলল োমাটহ 
মাটহে। 

‘োহপল মাটহে কোমাপদর ককাম্পাটের সটি, মাছ, মাংপশর সািাই 
অযািপলর েটরবারগুপলার চাটহদা েুরপণ্র  পন্য েে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ককে স্যার?’ বলল োমাটহ মাটহে। 
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‘সব েটরবাপরর চাটহদা েুরপের  পন্য হপল চাটহদা বাড়া, কমা বা চাটহদা 
অনুসাপর সািাইপের েটরমাণ্ কমপবটশ হপো। সািাই বযবসাপের এিাই টেেম।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘ককাম্পাটের সািাই োহপল ককাে কারপণ্ টক  পন্য একই টছল?’ 
ট জ্ঞাসা োমাটহ মাটহপের। 

‘আটম টেক বলপে োরপবা ো। েপব সািাইপের অবযবহে কয েটরমাণ্, 
ো প্রমাণ্ কপর সািাই টছল টবশ োঁটচশটি েটরবার মাপে শেোপেক মানুপষর 
 পন্য।’ বলল আহমদ মুসা। 

টবপফাটরে হপে েেল োমাটহ মাটহে ও মাপরভার কচাে। বলল োমাটহ 
মাটহে, ‘োর মাপে স্যার, আেটে বলপে চাপিে একশ’  পের কয ষড়যন্ত্রকারী 
িযাবটলশপমঠির কো আেটে বপলপছে, োপদর  পন্যই টছল এই সািাই?’ 

‘আটম ো এেেও বলটছ ো। টকন্তু সকল যুটি োপদরপক সপন্দহ করা 
েপক্ষ্ই। এমে টক সাঠড্রা টেহে হওো বা োপেব হওো, সামান্য কারপণ্ সািাই 
অটিস বন্ধ হওোর মে টবষেও আমার সপন্দহপকই আরও প্রবল কপরপছ।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘এ দু’টি ঘিো টক প্রমাণ্ কপর?’ প্রশ্ন মাপরভার। 
‘দু’টি েে, চারটি ঘিো। মাপরভাপক টকডন্যাপের কচিা ও োোে মামলা 

হওো, এ দু’টি ঘিোর অবশ্যম্ভাবী ঘিো টছল সাঠড্রার টেহে হওো এবং সািাই 
অটিস বন্ধ হপে যাওো।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টকভাপব? ককাম্পাটের কলাকরাই সাঠড্রাপদরপক ছাটড়পে কেে?’ বলল 
োমাটহ মাটহে। 

‘কয কারপণ্ োপদরপক ছাটড়পে কেো হপেপছ কস একই কারপণ্ সাঠড্রা েুে 
হপেপছ এবং সািাই অটিস বন্ধ হপেপছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘কস কারণ্িা টক হপে োপর স্যার?’ বলল োমাটহ মাটহেই। 
‘ককাম্পাটের কোেেীেো রক্ষ্ার টবষে।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘বুঝলাম ো স্যার।’ বলল োমাটহ মাটি্ে। 
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‘সাঠড্রা ও সােী ছে হাই যাককারী োোে োকপল বা ক পল কেপল 
োপদর েটরচপের সাপে ককাম্পাটের েটরচেও প্রকাশ হপে েড়ার ভে টছল। কস 
 পন্যই োপদর েটড়ঘটড় কপর োো কেপক ছাটড়পে কেো হপেপছ। অন্যটদপক 
টকডন্যাপের ঘিোর মপধয টদপে সাঠড্রা ও সািাই অটিপসর েের োো েুটলশসহ 
টকছু মানুপষর কচাে টেপে েটড়টছল। এর মাধযপম ককাম্পাটের েটরচেও কবটরপে 
েড়ার ভে সৃটি হপেটছল। সাঠড্রাপক োপেব করা বা েুে করা এবং সািাই অটিস 
বন্ধ কপর কদোর িপল আশংকার সব দর াই বন্ধ হপে কেপছ।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

মাপরভা ও মাটহপের মুগ্ধ দৃটি আহমদ মুসার টদপক। মুগ্ধ মাপরভার মা 
বলল, ‘কবিা কোমার কো শুপে মপে হপি, ঘিোর চুলপচরা টবপেষপণ্ েুটম অেযান্ত 
দক্ষ্ কোপেন্দার মে কোমার সুক্ষ্ দৃটি। আটম কোমার কো শুেটছলাম আর 
ভাবটছলাম, আটম ককাে কোপেন্দা কাটহেী শুেটছ। আটম ঈশ্বরপক সাক্ষ্ী করপে 
বলটছ, েুটম কয টমশপেই এপস োক, েুটম সিল হপব। ঈশ্বর কোমাপক অদ্ভুদ 
ক্ষ্মো টদপেপছে। েুটম শূণ্যর েেরও প্রসাদ টেমোণ্ করপে োর। সব কচপে বড় 
কো হপলা েুটম অেযান্ত ভাপলা মানুষ। কয কলাভগুপলা মানুষপক দুশ্চটরি বাোে, 
অমানুষ বাোে, কস সব কলাভ কেপক েুটম মুি। আমার কমপে আমার োপশ োকপল 
যেিা টেটশ্চে োটক, কোমার সাপে োকপলও েেিাই টেটশ্চে োটক। ঈশ্বর 
কোমার সহাে কহাে কবিা।’ োমল মাপরভার মা। 

‘ধন্যবাদ োলাম্মা। মাপেরা সব সমে সন্তােপদর ভালিাই কদপেে। 
আেটে োই কদপেপছে। েপব োলাম্মা আমারও সবপচপে বড় চাওো এিাই কয, 
আল্লাহ কয রকম মানুষ চাে, আটম কযে কস রকম একে মানুষ হপে োটর এবং 
আটম যাই কটর ো কযে মানুপষর েেকাপর আপস। আমাপদর ধমেগ্রন্থ আল কুরআপে 
ভাল কা  সম্পাদেপকই মােব সৃটির েপেশ্য বপল েটভটহে কপরপছ। আল্লাহ 
বপলে, ‘ ীবে ও মৃেযু আটম সৃটি কপরটছ এিা কদোর  পন্য কয কারা ভাল কা  
কপর।’ 
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‘ধন্যবাদ কবিা। মাপরভা কোমাপদর ধপমের প্রশংসাে েিমুে। আটম কো 
বললাম আমাপদর েমারী বংপশর সাপে মুসলমােপদর একিা েভীর সম্পকে োটক 
টছল।’ 

‘আটম এ টবষেিাও অনুসন্ধাে করব োলাম্মা। আটম েমারী ডাইপেটির 
ধ্বংস প্রাপ্ত রা ধােী ‘আরু’ এবং আেোপদর েুরােত্ব ঘাদুঘপর যাব।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘আমরাও েুটশ হপবা কবিা। আোরশ’ েপের অেেযাৎ েটেশ শেপকর শুরু 
কেপক কদপশর েৃিীেকরণ্ কযমে শুরু হপেপছ, কেমটে ইটেহাস মুপছ কিলার ধুম 
চলপচ। োটহটের মূল অটধবাটসরা চাে ইটেহাস রক্ষ্া োক, প্রকৃটে ইটেহাস েদ্ধার 
কহাক।’ 

‘এই দাটেত্ব োলাম্মা মাপরভা, মাটহেপদর মে েেুে প্র পের।’ 
‘এই প্র ে  াপেই ো কয, োপদর স্বেন্ত্র ককাে ইটেহাস আপছ। আমাপদর 

ইটেহাস শুরু হপেপছ বৃটিশপদর ও িরাটসপদর আেমে কেপক। আ  আেোপদর 
কো কেপক ইটেহাস টেপে কয েৎসাহ কবাধ করটছ, ো অেীপে ককাে সমে হেটে। 
আেোপদর টবপশষ কপর স্যারপক ধন্যবাদ।’ বলল মাপরভা। 

আহমদ মুসা ঘটড়র টদপক োটকপে বলল, ‘আর কদটর েে সকপল েেুে। 
লাপির সমে োর হপে যাপি। কো বলার কোরিা মাপরভার কাপছ োকল। 
আ পকর মে আপলাচো মুলেটব। আপলাচো আবার চলপব অন্য ককাে টদে, অন্য 
ককাে সমপে?’ 

বপল আহমদ মুসা েপে দাাঁড়াল হাসপে হাসপে। োর সাপে সবাই েপে 
দাাঁড়াল।  
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৬ 
ড্রাইভার কেোওপক োপশর সীপি বটসপে আ  আহমদ মুসা টেপ ই 

োটড় ড্রাইভ করটছল। আহমদ মুসা টশে ড্রাইভাপরর ছদ্মপবশ টেপেপছ। মাোে 
োেটড়, মুপে দাটড়, কোাঁি। কোষাক টকন্তু এপকবাপর ইংটলশ। 

কহাপিল কেপক কবটরপে োওপোো েদী বরাবর হাইওপে ধপর এটেপে 
োপেটে কেপক আসা হাইওপেপে েপেপছ। এটেপে যাপি ো দটক্ষ্পণ্। 

োপেটে হাইওপে একিা  ংশপে টেপে টপ্রন্স আল-টহটন্দ অযাপভটেে-এর 
সাপে টমপশপছ। কসই েেেযকার সামপেই সুন্দর কপর সা াপো োছ-োছাটলপে 
ঢাকা একিা সমেল োহাড়। মপোরম দৃপশ্যর এই োহাড়টি টেকটেক োহাড় 
োপম েযাে। 

এই োহাপড়ই এপসপছ মাপরভা ও মাটহেরা টেকটেক করপে। 
এলাকাটভটিক োপদর কমুযটেটির এি বাটষেক টেকটেক কেোর। প্রটে বছর এই 
সমপেই োপদর এই টেকটেক হপে োপক। টেকটেপক আহমদ দাওোে কেপেপছ। 
কুমুযটেটির েক্ষ্ কেপক মাপরভার মা োর টবপশষ কেি টহসাপব দাওোে কপরপছ 
আহামদ মুসাপক। 

টেকটেপকর সাপে সাপে সারাটদপের েৎসব এিা ওপদর। লক্ষ্যটহে ঘুপর 
কবড়াপো ও টরলযাক্স মুপড োপক োর সারাটদে। 

আহমদ মুসা দুেুপরর োো োপদর সাপে োওোর দাওোে টেপেটছল। 
কসই দাওোে রক্ষ্া করপেই যাপি আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসার োটড় োপেটে হাইওপে কেপক সপর টেপে েপেপছ টপ্রন্স 

আযপভটেে-এর টমলে  ংশপে। হোৎ এই সমে োরী কপঠের ‘বাাঁচাও’ ‘বাাঁচাও’ 
টচৎকার োর কাপে এল ডাে টদক কেপক। কঠে অপেকিা মাপরভা মে। 

আহমদ মুসা কচাে টিটরপে কদেল, একটি হাইলযাঠডার  ীে টপ্রন্স 
অযাপভটেে কেপক  ংশপে প্রপবশ কপরপছ।  ীপের েটে কসা া েূবে টদপক। 
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োপেটে হাইওপের এই  ংশপে টপ্রন্স অযাপভটেে-এর সাপে টমটলে 
হবার ের টপ্রন্স অযাপভটেে োম টেপে েূবে টদপক এটেপে কেপছ। হাইলযাঠডার 
 ীপের েটে কসই েূবে টদপকই। 

োরী কপঠের টচৎকার কশাোর সাপে সাপেই আহমদ মুসা টসদ্ধান্ত টেপে 
টেপেপছ। কস োর োটড়র মুে বাম টদপক ঘুটরপে টেপে সামপে এটেপে হাইলযাঠডার 
 ীেপক সামপে কেপক ব্ল্ক করার কচিা করপব। 

টকন্তু আহমদ মুসা োটড় ঘুরাপে টেপে টকছুিা সমে েি কপরটছল। 
হাইলযাঠডার  ীপের েীব্র কবেপরাো েটে োপক বাড়টে সুপযাে কপর টদপেপছ। 
আহমদ মুসার কার যেে  ীপের সমান্তরাল হপলা, েেেও আহমদ মুসার কার 
ে  চাপরক দূপর। 

আহমদ মুসা েোেন্তর ো কদপে গুটল করল হাইলযাঠডাপরর কেছপের 
চাকাে। 

েুবই মূলযবাে টছল গুটল করা। গুটলটি লক্ষ্যভ্রি হপলা ো।  
টবকি শপে িাোরিা বাস্ট্ হপে কেল। 
টকন্তু োর েপরও োটড় সামপে এটেপে কেল। 
আহমদ মুসার োটড় বাাঁক টদপে সামপে এটেপে হাইলযাঠডারটির কেছপে 

টেপে কেৌাঁছবার আপেই আপরকিা হাইলযাপঠডর  ীে ঝপড়র কবপে োর োশ টদপে 
ছুপি টেপে আপের হাইলযাপঠডর ডাে োশ কঘাঁপষ দাাঁড়াল। 

আহমদ মুসা কদেল এপে েপর হাইলযাঠডারটি কবটরপে কযপে োপর, োই 
কস আবার োর োটড়টি আর একিু বাপম ঘুটরপে টেপে আপের হাইলযাঠডার 
 ীেটির বাম োশ কঘাঁপষ দাাঁড়াল। কদেপে কেল এ  ীপের টেে ে আপরাহী োপশ 
এপস দাাঁড়াপো  ীেিাে েপে কেপছ। কদেল মাপরভা  ীপের এটদপকর দর া েুপল 
কবটরপে আসপছ। 

আহমদ মুসা োরাোটর োটড় কেপক কেপম মাপরভাপক ধাক্কা টদপে কিপল 
টদপে টেপ ও বপস েড়ল এবং মাপরভা োড়াোটড় োটড়র কেছপের টদপক সপর 
যাও, সামপে কেপক ওপদর অপেক গুটল আসপে োপর। 
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আহমদ মুসা মাটিপে বপস েড়ার সাপে সাপে কপেকিা গুটল োপদর েের 
টদপে চপল টেপেটছল। 

মাপরভার ও আহমদ মুসা োটড়র কেছে টদপক সপর কেল। 
গুটল েেেও আসটছল। গুটল করপে করপেই  ীেিা সামপে এপোপে 

শুরু কপরটছল। টকছু গুটল আহমদ মুসার োটড়পেও লােল। টকছু গুটল দুই োটড়র 
মাঝোে টদপে কেছে টদপক ছুপি এল। এ গুটলর ভেিা ে আহমদ মুসা করটছল। 

আহমদ মুসার োটড়র ড্রাইভার কেোও আপেই োটড় কেপক কেপম োটড়র 
আড়াপল লুটকপেটছল। 

আহমদ মুসা কেোওপক বলল মাপরভাপক টেপে আপশ োপশ ককাোও 
অপেক্ষ্া করপে। 

কেোওপক এ টেপদেশ টদপে আহমদ মুসা োটড়পে েপে বসল। বলল,  
‘আহমদ মুসা োটড়পে িযািে টদল।’ 

চলপে শুরু করল োটড়। মাপরভা ও কেোও েেে এপোপি  ংশপের 
োপশর এক কহাপিপলর টদপক। েৎসুক টকছু মানুষও চারটদক কেপক এপস  মা 
হপেপছ  ংশপের এোপে কসোপে। 

আহমদ মুসার োটড়  ংশেিা োর হপে টপ্রন্স করাপড আবার েেপে যাপব 
এমে সমে কেছপে টবপফারপণ্র টবকি শে শুেপে কেল। 

আহমদ মুসা কেছপে টিপর কদেল কসই হাইলযাঠডার  ীেটি দাও দাও 
কপর জ্বলপছ। 

ওরা ওপদর একিা আলামে ধ্বংস কপর টদল যাপে ওিা আর কাপরা হাপে 
ো েপড়। মপে মপে প্রশংসা করল আহমদ মুসা ওপদর। ওরা কেছপে ককাে 
আলামে করপে যাে ো। বার বারই এিা প্রমাণ্ হপি।  

টপ্রন্স হাইওপে কসা া একিা সরল করোর মে েূবে টদপক এটেপে কেপছ। 
েটরষ্কার কদো যাপি ওপদর োটড়, যটদও অপেক সামপে এটেপে কেপছ ওরা। 

আহমদ মুসা োটড়পে সপবোচ্চ েটেপবে এপে ওপদর কাছাকাটছ কেৌাঁছার 
কচিা করল। 
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টকন্তু ওরা কির কেপে কেপছ কয োপদর িপলা করা হপি। ওপদর োটড়র 
স্পীডও কবপড় কেল। আহমদ মুসার ভাড়া করা িযাটক্সর কচপে হাইলযাঠডাপরর 
েটেপববেও টছল কবটশ। আহমদ মুসা কচিা করল েটের সমো রক্ষ্া করপে। 
আহমদ মুসার ওপদর সাপে হেপো োরপব ো, টকন্তু ওপদর কডটিপেশে  ােপে 
চাে। মাপরভাপকই যেে আবার টকডন্যাে করপে কচিা কপরটছল, েেে 
কলাকগুপলা কসই ককাম্পাটের কলাক হপব, কস সম্পেপক ককাে সপন্দহ কেই। আর কসই 
ককাম্পাটে অবশ্যই ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি অেবা ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপিরই ককে 
হপব। টকন্তু ওরা আবার মাপরভাপক টকডন্যাে করপে কচিা করল ককে? ওরা 
সাঠড্রাপক সটরপে টদপে এবং সািাই অটিস বন্ধ কপর টদপে েটরচে টলংকিা কো 
কািআে কপরপছ। টলংক হপে কযপে োপর এমে কচিা আবার োর ককে করল! 

োো ভাবো আহমদ মুসার মপে মাো েুলপছ। টকন্তু োর কচােিা সামপে 
টেবদ্ধ। হাইলযাঠডার  ীেটিপক কস হারাপে চাে ো। 

কপেক মাইল এভাপব চলার ের হোৎ হাইলযাঠডার  ীেিা বাপম িাণ্ে 
টেপে ঢালু োহাটড় েপে চলপে শুরু করল। 

আহমদ মুসা ভাবল, বাপমর ঢাল কবপে এপোপল মাইল োপেক েপরই কো 
হ্রদ। োহপল োরা হ্রপদ কেপম োটে েপে ককাোও কযপে চাে! োই হপব। 

কযোপে টেপে হাইলযাঠডার বাপম কেপম কেপছ, কসোপে কেৌাঁপছ আহমদ 
মুসা কদেল রাস্তার মে একিা এবপড়া কেবপড়া টচন ফ টেপচ হ্রপদর টদপক কেপম 
কেপছ। হাইলযাঠডারিা আপধেকিা েে এটেপে কেপছ। হাইলযাঠডাপরর েপক্ষ্ই এে 
দ্রুে এপোপো সম্ভব হপি, সাধারণ্ কাপরর েপক্ষ্ এভাপব এপোপো সম্ভব েে। 

আহমদ মুসা কারটিপক একিা কঝাপের আড়াপল করপে োপে কহাঁপি 
োমপে শুরু করল টেপ পক যেিা সম্ভব কপর। ওরা  াপে এেপে োর োটড় 
োমপে োরপব ো। অেএব এ েপের শুরু কেপকই আটম টিপর যাব, এিা োরা 
টেটশ্চেই ধপর কেপব। কারণ্ কহাঁপচ এটেপে টেপে কো ওপদর ধরা যাপব ো, োহপল 
এপোপবা ককে। আহমদ মুসা োপদর এই টেটশ্চন্ত োকার সুপযাে টেপেই যেিা 
সম্ভব োপদর কাছাকাটছ কেৌাঁছাপে চাে। কদেপে চাে কয োরা টক করপছ। 
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আহমদ মুসা কসা াসুট  োড়া হপে কহাঁপি োমপে োরপছ ো। োই োপক 
োছ-োছকড়ার আড়াপল টেপে হামাগুটড় টদপে অগ্রসর হপে হপি। চলার মাপঝ 
মাপঝ কস োঁটক টদপে োটড়িাপক কদেপে কে দূর কেৌাঁছল।  

এক সমে একিা োঁচু টিলার আড়াপল দাাঁটড়পে োঁটক টদপে টেপে কদেল, 
োটড়িা দাাঁটড়পে কেপছ। ওোে কেপক হ্রপদর োড়িা েটরষ্কার কদো যাপি।  ীেিা 
হ্রপদর োটে কঘাঁপষ দাাঁটড়পেপছ। কলাক েও কেপমপছ কদো যাপি।  

আহমদ মুসা কাাঁপধ ঝুলাপো দুরটবেিা হাপে টেপে কচাপে লাোল সামপে 
কচাে েড়পেই চমপক েেল আহমদ মুসা। কদেল হ্রপদর োটে কেপল টেটম মাপছর 
মে একিা টকছু োটের কভের কেপক োটের সারপিপস েপে আসপছ। 

যেে সম্পূণ্েিা েপে এল, মপে হপলা কযে আস্ত একিা টেটম মাছ। ওিা 
আসপল টেটম মাপছর আদপল দেটর একিা সাবপমটরে। 

টেটম মাপছর মেই সাবপমটরেিা এক সমে হাাঁ করল। কভের কেপক 
কবটরপে এল একিা টিপলর ব্রী । ব্রীপ র সামপের প্রান্তিা েেকূপলর এপস লাঠড 
করল। সংপে সংপেই  ীেপক সংকুটচে হপে কদো কেল। েচ্চো অপধেপকর কবটশ 
কপম কেল। োর ের  ীেিা কস ব্রী  টদপে সাবপমটরপের কেপি ঢুপক কেল। এপক 
এপক োাঁচ ে কলাকও কসই ব্রী  টদপে সবাপমটরপের কভেপর চপল কেল। োরের 
টেটম মাপছর করাপের মে দাাঁেওোলা টবকি হাাঁ’িা ধীপর ধীপর বন্ধ হপে কেল। 
কপেক মুহুপেের মপধযই সাবপমটরেিা োটের টেপচ হাটরপে কেল। 

আহমদ মুসার দু’কচাপে আেপন্দর টঝটলক। কস এেে টেটশ্চে, 
ককাম্পাটেিা ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির একিা অংশ। কস আরও টেটশ্চে োর 
আকাটক্ষ্ে কস অযািলটি োটহটের েূবে োপশর কোোমপো দ্বীেেুপির রপেপছ। 

এই আেপন্দর সাপে আহমদ মুসাপক একরাশ টবিেও েীটড়ে করল। 
এদর কে রকপমর সাবপমটরে রপেপছ! কসৌটদ আরপবর েেকূপল কয সাবপমটরে 
কদপে এপসপছ, কসিা টিেব সাবপমটরে। আর এোপে কদেল টেটম মাপছর মে এক 
েদ্ভুে অবেপবর সাবপমটরে। একিু দুর কেপক কদেপল টকংবা হাোৎ কদেপল এপক 
টেটম মাছ ছাড়া অন্য টকছু বলপে োরপব ো ককে। আর কে ধরপের সাবপমটরে 
এপদর আপছ! ককাে কবসরকারী সংেেে এে শটিশালী হে, এেিা টরপসাসেিুল 
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হে, এমেিা ধারোপেও টছল ো। এপদর আসপল িাপেেি টক? োপদর অযািলপক 
শটির রা ধােী বাোবার ের োরা টক করপে চাে? 

এসব প্রশ্ন মাোে টেপে আহমদ মুসা ঘুপর দাাঁড়াল। 
টিপর এল কসই করাড  ংশপে। কদেল মাপরভার মা’সহ টেকটেপকর প্রাে 

সবাই চপল এপসপছ এটদপক। 
আহমদ মুসাপক টঘপর ধরল সবাই। েুটলশও এপসপছ। েুটলশরাও ছুপি 

এল আহমদ মুসার কাপছ। বলল, ‘স্যার, আেটে কমপেটিপক েদ্ধার করার ের 
টকডন্যাোরপদর িপলা কপরটছপলে। ককাে হটদশ কেপলে টক্রটমোলপদর?’ 

‘ওরা রাস্তা কেপক হ্রপদ কেপম যাে। ওোপে ওপদর কেৌযাে টছল। কস 
কেৌযাপে ওরা োটলপেপছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘োহপল ওরা আিঘাি কবাঁপধই এপসটছল। আেোপক ধন্যবাদ স্যার। 
েুটলপশর কা  আেটে করপছে।’ বলল েুটলশ অটিসার। 

‘ঐ কা  শুধু েুটলপশর েে, সবার।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আেটে টেক বপলপছে। টকন্তু একোিা সবাই বুপঝ ো। বুঝপল সমাপ  

অেরাধ োকপো ো।’ কসই েুটলশ অটিসারটিই বলল। 
আহমদ মুসা েুটলপশর টদক কেপক মুে টিটরপে োকাল মাপরভার মাপের 

টদপক। 
মারভার মা মারভাপক  টড়পে ধপর বপস আপছ। মারভার কসই ভীে অবিা 

এেে কেই। এপকবাপরই ভাবপলশহীে মুে। 
‘োলাম্মা, মাটহে ককাোে?’ আহমদ মুসা ট জ্ঞাসা করল মাপরভার 

মাপক। 
‘মাপরভা ও মাটহে ঘিোর সমে এক সাপেই টছল। ওপদর সাপে 

ধ্বস্তাধ্বটস্তপে আহে হপেপছ মাটহে। কস একিা টলটেপক িািেএইড টেপি।’ বলল 
মাপরভার মা। শুকপো কঠে োর। 

‘ককমে আহে কস?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘কচাপের োশিা োর ককপি কেপছ, টকন্তু কচাে কবাঁপচ কেপছ। কদো কেপছ 

অন্য কেমে ককাে আঘাে োর কদপহ কেই।’ বলল মাপরভার মা। 
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‘ওটদপক টেকটেপকর অবিা টক োলাম্মা?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘েবর কেপেই আমরা অপেপক োটড়র কেছপে কেছপে ছুপি এপসটছ। 

ওটদপকর েবর  াটে ো। ভাপলাও লােপছ ো। এেে বাটড় টিরপে চাই।’ বলল 
মাপরভার মা। 

‘ো োলাম্মা, চলুে টেকটেপক। সবাই টেশ্চে অপেক্ষ্া করপছ। ো ছাড়া 
আমারও ক্ষ্ুধা কেপছপছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

আহমদ মুসার কো শুপেই হোৎ ক পে েোর মে সপচেে হপে েেল 
মাপরভার মা। োকাল মাপরভার টদপক। 

‘চল মা টেকটেপক। স্যার আপছে আর ভে কেই।’ বপল মাপরভা েপে 
দাাঁড়াল। 

‘মাপরভা, েুটলশ কোমাপদর বিবয টেপেপছ?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘আমার বিবয টেপেপছ। কেোও-এর কোও করকডে কপরপছ। মাটহে োর 

কিিপমঠি েুটলশপক আপেই টদপেপছ।’ বলল মাপরভা। 
‘গুড, এ টদপকর কা  কো কশষ। আমরা োহপল চটল টেকটেপকর টদপক। 

মাপরভা, োলাম্মা আমাপদর োটড়পে আসপে োপরে। কেছপের টেে সীি কো 
োটলই আপছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

মাপরভা ও মাপরভার মা টেপে োটড়পে েেল। 
টেকটেপকর যারা এটদপক এপসটছল োরা সবাই ছুিল টেকটেক স্পপির 

টদপক। 
হাইওপে কেপক েেেযকার রাস্তাে চলপে শুরু কপরপছ আহমদ মুসার 

োটড়। 
েেেযকাপেই টেকটেক োহাড়িা। োটড় চলপছ। 
কেছে কেপক মাপরভার মা বলল, ‘ধন্যবাদ টদপে ঋণ্ কশাধ হপব ো। োই 

ধন্যবাদ কদব ো। মাপরভার কাছ কেপক আ পকর ঘিো সবই শুপেটছ। কোমার 
টেপ র কোও কোমাপক এেে ভাবপে হপব কয কবিা। েুটম টেপ র কোও 
কোমাপক এেে ভাবপে হপব কয কবিা। েুটম টকন্তু ওপদর িাপেেি। কোমার কোাঁপ ই 
টকন্তু ওরা আ  এপসটছল মাপরভা ও মাটহপের কাপছ।’ বলল মাপরভা মা। 
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‘আমাপক োেটে। আমাপক ো কেপেই টক োহপল মাপরভা ও মাটহেপক 
টকডন্যাে করপে কচপেটছল।’ ট জ্ঞাসা মুসার। 

‘ো েে কবিা, ওরা এস একিু আড়াপল কেপে টেপেটছল মাপরভা ও 
মাটহেপক। ওরা মাপরভা ও মাটহপের কাপছ কোমার েটরচে টক, বাটড় ককাোে, 
ককাোে েপেছ, কে টদে োকপব? এসব টবষে ট জ্ঞাসা কপরটছল। ওরা 
টে পদরপক মাটকেে কোপেন্দা টহপসপব েটরচে টদপেটছল। মাপরভা ও মাটহে 
োপদর প্রশ্ন এটড়পে টেপেপছ কোমার ককাে েেযই োপদর কদেটে। এ টেপেই হি 
কোবােো। এরই েটরণ্টেপে োরা মাপরভা ও মাটহেপক টকডন্যাে করার কচিা 
কপর। এক েযোপে োপদর সাপে ধ্বস্তাধ্বটস্ত শুরু হে। েেে আপশ োপশর কলাকরা 
কির কেপে যাে। কবেটেক কদপে মাটহেপক কছপড় টদপে মাপরভাপক কিপে কহাঁচপড় 
োটড়পে েুপল টেপে চম্পি কদে। 

আমরা কপেক ে োটড়র টেছু টেছু ছুাঁিপে োটক। োটড় কেবার কো 
আমাপদর কেোল হেটে। োটড়টি টবপফাটরে হবার েরেরই আমরা ওোপে 
কেৌাঁটছ। মাপরভাপক কেপে কযে কদপহ প্রাণ্ টিপর োই। শুেলাম েুটম 
দুষ্কৃেকারীপদর িপলা কপরছ।’ বলল মাপরভা মা। 

আহমদ মুসা ভাবল ওরা োহপল িাপেেি বদপলপছ। ওপদর হাে কেপক 
টশকার কয ককপড় টেপেপছ, োপদর কপেক েপক কয গুটলটবদ্ধ কপরপছ, োর েটরচে 
ওরা চাে। এমে ঘিো কবাধ হে ওপদর এিাই প্রেম। োই প্রটেপশাধ কেবার 
টবষেিা ওপদর কাপছ বড় হপে েপেপছ। টকন্তু আ  আবার কো কসই ঘিোই ঘিল। 
আ ও টশকার োপদর হাে ছাড়া হপলা। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘োলাম্মা ভাবপবে ো। এবার আটম ওপদর 
িাপেেি। ওরা মাপরভাপক ধপর টেপে যাটিল আমার সন্ধাে কেবার  পন্য। 
আ পকও ওরা েরাট ে হপেপছ, বযােে হপেপছ মাপরভাপক টকডন্যাে করপে। 
এরের ওরা টশে ড্রাইভাপররও সন্ধাে চাইপে োপর মাপরভার কাপছ।’ 

‘োহপল টবেদ কো মাপরভার োকপছই। আমার ভে করপছ কবিা। 
প্রপেযক টদে কো েুটম োকপব ো মারভাপক রক্ষ্া করপে।’ বলল মাপরভার মা। 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  153 

 

‘এবার ওরা কযাোপযাে করপল মাপরভা েুটম আমার কয েযেিক েটরচে 
 াে, ো এবং আটম ককাোে োটক সব বপল টদও। আটম চাই ওরা আমার কাপছ 
আসুক। ওপদর সাক্ষ্াে, ওপদর টেকাো আমার দরকার।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘এিাই বুটঝ হপব স্যাপরর প্রটে আমার দাটেত্বপবাধ! দু’দুবার টযে আমার 
প্রাণ্ বাাঁচাপলে  ীবপের ঝুাঁটক টেপে, োর প্রটে এিাই বুটঝ বলল ো।’ বলল 
মাপরভা। 

‘মাপরভা আ  কোমার টকডন্যাোরপদর টেছু টেপে আমার টবরাি লাভ 
হপেপছ। আটম যাপদর সন্ধাপে োটহটে এপসটছ। এরা োরাই। মাটহপের ককাম্পাটে 
োপদরই অংশ। আ  ওপদর েটরচে সম্পেণ্ে েটরষ্কার হপে কেপছ। এেে ওপদর 
েটরচে যে  ােপে োটর েেই আমার লাভ। সম্ভব হপল আটম কালপকই 
োহাটেো দ্বীেটিপে যাব।’ আহমদ মুস বলল। 

‘আটম বুপঝটছ স্যার। টকন্তু এর িপল আেোর টবেপদ েড়ার সম্ভবো 
আপছ। যটদ ো ঘপি োহপল আটম টেপ পক মাি করপে োরপবা ো স্যার।’ বলল 
মাপরভা। 

োহপল কশাে মাপরভা, েুটম ও মাটহে টকছুটদে অন্তে বাইপর চলাপিরা 
বন্ধ কপর দাও। আমার সাপে যেে দরকার হপব, েেে আটম কোমাপদরপক বাসা 
কেপক েুপল কেব। আর কোমাপদর ককাে ককাে সমে ছদ্ধপবশ কেোর প্রপো ে 
হপে োপর, ঝাপমলা এড়াবার  পন্য।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘স্যার, আেটে টক সটেয কাল োহাটেো দ্বীপে যাপিে?’ বলল মাপরভা। 
‘চুড়ান্ত টসদ্ধান্ত কেইটে। টচন্তা কপর কদটে।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আটম ও মাটহে টক যাটি আেোর সাপে?’ বলল মাপরভা। 
‘েযেিপে কেপল োইডরা অবশ্যই যাপব। আর যটদ অন্য ককাে েপেশ্য 

যাই, োহপল োইডরা সাপে যাবার প্রশ্ন কেই।’ আহমদ মুসা বলল। 
মাপরভা প্রটেবাপদ টকছু বলপে যাটিল। টকন্তু োটড়িা দাাঁটড়পে কেল। 

এবার োটড় কেপক কেপম োহাপড়র টেকটেক স্পপি েপেপে হপব। 
োটড় কেপক সবাই োমল। োহাপড় ওোর  ন্য এপোপলা সবাই। 
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৭ 
োহাটেো দ্বীে েন্ন েন্ন কপর েুাঁ ল আহমদ মুসা। টকন্তু সপন্দহ করার মে 

টকছুই কেল ো। 
োহাটেো একিা টেপরি অযািল দ্বীে। 
ককাে  েবসটে কেই এই দ্বীে। 
েপব এই অযািল দ্বীে একিা িুযটরি স্পি। প্রাে ৭৫ টির মে অযািল দ্বীে 

টেপে েটেে কোেমপো দ্বীে েুপি কয িুযটরি রুি রপেপছ োর একিা ককন্দ্র এই 
োহাটেো। টবটচি রংপের ককারাল ও মাছ কদো এবং দীঘে কলগুপের কসৌন্দযে 
েেপভাে করার  পন্য েযেিকরা এোপে আপসে। টকন্তু োহাটেো অযািপলর চার 
প্রান্ত টঘপর মাটির কয সীমান্ত রপেপছ ো এেই সংকীণ্ে কয কসোপে ককাে িােো 
দেটরই সম্ভব েে। সুেরাং এ অযািপল ককাে িােো েপড় ওোর ককাে প্রশ্নই কেই। 
মাটহপের ককাম্পাটের কয সািাই  কোডােে ো োহাটেোর েটশ্চম সীমাোর কবশ 
টকছুিা প্রশস্ত। ঐ িােটিপেই েপড় কোলা হপেপছ টদ্বেল সািাই কোডােে। 
কোডােেটিপে এটস লাোপো। 

কবাপি বপসই কদেটছল আহমদ মুসা োহাটেো অযািল দ্বীেপক। 
আহমদ মুসার েরপে েৃিাে িাদাপরর কোষাক। োমাটহ মাটহপের 

েরপেও োই। আর মাপরভা েরপছ েৃিাে ‘োে’-এর কোষাক। 
‘মাপরভা, মাটহে! টমশে কবাধ হে আমার বযেে হপলা। োহাটেো কো 

কদেটছ সবে প্রকার বসবাপসর অপযােয একিা অযািল আিা, কোমরা টক  াে, এই 
োহাটেো দ্বীপের মাটলক কক?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘সব দ্বীপের মাটলক কো িরাটস সরকার। োহাটেোর মাটলকও োরাই 
হপবে।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘কোমাপদর ককাম্পাটে োহাটেোপে এভাপব কোডােে দেটর করল 
টকভাপব?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
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‘এভাপব িােো েড়ার  ন্য ককাে অযািপলর অংশ টবপশষ, এমেটক েুপরা 
অযািলও লী  কেো যাে। টেশ্চে ককাম্পাটে োহাটেোর এই  ােোিা কোডােে 
দেটরর  ন্য টল  টেপেপছ। আটম শুপেটছ, োপশর কছাট্ট অযািল মেুেংোরর 
কোিািাই োর টল  টেপেপছ।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘মেুেুংো কোিািাই টল  টেপেপছ? ককােিা কস দ্বীে?’ আহমদ মুসা 
বলল। োর কচাপের অনুসটন্ধৎসা েীক্ষ্ণ হপে েপেপছ। 

‘োহাটেোর দটক্ষ্ণ্ োপশ এপকবাপর লাপোো। কবাপি দাাঁড়াপলও 
অযািলিা আেোর কচাপে েড়পব।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘কস অযািল দ্বীেিা ককমে? লযাঠড কবে ককমে কস অযািপলর?’ ট জ্ঞাসা 
আহমদ মুসার। প্রবল আগ্রহ ঝপর েড়ল োর কপঠে। 

‘স্যার, বপলটছ কো দ্বীেিা োহাটেোর প্রাে চার ভাপের এক ভাে। 
অযািপলর চার োপশর লযাঠড কবপের আেেে োহাটেোর কচপে ভাল েে। 
মেুেুংো োপম এই অযািল দ্বীেটিপে মানুষ বাস কপর ো।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘োহপল কোমাপদর ককাম্পাটে কছাট্ট এই অযািলটি টকেল ককে?’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘আটমও বুঝপে োরটছ ো টকেল ককে? ঐ দ্বীে এমে টকছু কেই যা কাপ  
লােপে োপর, অেেকটর হপে োপর।’ 

োমাটহ মাটহপের এই কোগুপলা আহমদ মুসার কাপে কেল ো। েভীর 
টচন্তাে ডুপব কেপছ কস। োমাটহ মাটহপের ককাম্পাটেই কয ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি 
োপে আর ককাে সপন্দহ কেই। োপদর ঘাাঁটি কয কোোমপো দ্বীেেুপির ককাে 
অযািপল োপেও ককাে সপন্দহ কেই। এই োহাটেো দ্বীে টেপে ককাে রহস্য আপছ। 
োও বলা যাে টেটশ্চে কপরই। এই দ্বীপে এই কছাি কবঢে কোডােে এোপে হপলা 
ককে? এোে শাক-শটির চালাে ককাোে যাে? কোডােে এোপে হপলা ককে? 
োহপল ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির কসই ঘাাঁটি আপশ-োপশই ককাোও! মােব 
বসটেহীে, েেযুি ভূটমর সুপযাে কেই এমে কছাি এই অযািল মেুেুংো ওরা লী  
টেল ককে? এসব প্রপশ্নর  বাব অবশ্যই আপছ। টক কস  বাব? 
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আহমদ মুসা যেে ভাবো আর অপেক প্রপশ্নর সােপর হাবুডুব ু োপি, 
েেে োর োপশর বযাে কেপক কভপস আসা মাটেওপেভ টসেন্যাল মটেিটরং 
(MOSM) টবে টবে শে কপর োর ভাবোর  াল টছাঁপড় টদল। ক পে ওো বা 
সেকে হবার এক প্রচঠড প্রবাহ কেপল কেল োর সারা কদপহ। 

এই মাটেওপেভ টসেন্যাল মটেিটরংটি (MOSM) অযাকটিভ কপরটছল। 
মাটেওপেভ মটেিটরং এর টবে টবে শে শুপে চমপক েেল আহমদ মুসা। 

অপেক েপর হপলও প্রপো েীে এ যন্ত্রটির টমটি টবে টবে শে োর কাপে বাপ । 
টকন্তু এোপে টবে টবে শে আসপব ককাপেপক? চারটদপক অধ্ে আটদেন্ত সাের। 
চারটদপকর অযািলগুপলে কেমে  েবসটেই কেই, ওপেব টসেন্যাল ককাো কেপক 
আসপব? 

োপশর বযাে কেপক মাটেওপেভ মটেিটরং ‘মম’ কবর কপর টেপে কল অে 
কপর করকপডে চাে টদপে কাপে ধরল। একিা শটিশালী কপঠের স্পি কো কভপস 
এল, ‘SOS’ কসভ আওোর কসাল, েই আর কসপভেটি টসক্স (আমাপদর বাাঁচাে, 
আমরা ৭৬ ে)।’ কোিা েচ্চারপণ্র েপরই আকটিক ো বন্ধ হপে কেল। কযে 
সশপে টকছু আছপড় েপড় লাইে ককপি কেল। 

আহমদ মুসা বার বার হ্াপলা কপর সংপযাে িােপের কচিা করপলা, টকন্তু 
লাইে আর টিপর এপলা ো। 

হোশ আহমদ মুসা ‘কসভ’ বািেটি টিপে ‘মম’টি করপে টদল। 
স্তটম্ভে বাকহীে অবিা আহমদ মুসার। োর শূন্য দৃটি সামপে প্রসাটরে। 

এই ‘এস ও এস’ কাপদর আেেোদ? ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি যাপদর আিক করপেপছ, 
োপদর সংেযা কো এ রকমই। ককাপেপক এল এই এস ও এস? ো এক 
বেেমাইপলর মপধয হপব টেশ্চে। এর অেে ই অযািল দ্বীেেুপিরই ককাে অযািল 
কেপক এপসপছ এই এস ও এস। 

টবিে ও েপদ্বে ভরা দৃটি টেপে মাপরভা ও মাটহে োটকপে আপছ আহমদ 
মুসার টদপক। োপদর মপেও অপেক প্রশ্ন, োপদর স্যারপক এোপে কক মযাপস  
োোল। হিাৎ ো আবার ককপি কেল? কল োবার ের োপদর স্যার এমে স্তটম্ভে 
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ও বাকহীে হপে কেল ককে? কেেও ককাে টবেপদই কো োপক এমে অবিাে 
কদটেটে! 

অস্বাভাটবক একিা টেরবো। 
টেরবো ভােল মাপরভাই। বলল, ‘স্যার, ককাে োরাে টকছু? আমরা টক 

 ােপে োটর?’ 
মুে েুলল আহমদ মুসা। 
মুে োর েম্ভীর। বলল, ‘আমার মাটেওপেভ মটেিটরং-এ একিা ‘এস ও 

এস’ ধরা েপরপছ। আটম কসিা টেপেই ভাবটছ।’ 
‘এস ও এস টক?’ এক সাপেই বপল েেল মাপরভা ও মাটহে। 
আহমদ মুসা োর মাটেওপেভ মটেিটরং-’মম’ েুপল টেপে কমপস  

অেশপে টেপে ‘কি’কে চাে টদপে লােড স্পীকার অে করল। 
কবশ োঁচু শপেই এবার ‘এস ও এস’ স্পি কাপে এল। 
‘ও েড! ৭৬ ে মানুপষর  ীবে টবেন্ন? টকন্তু কলাপকশে কো বলল ো?’ 

বলল োমাটহ মাটহে। 
‘োর আপেই োর কঠে বন্ধ হপে কেপছ। কয অেযারপলস বা কয মাধযপম 

কো বলটছল ো হেপো োর হাে কেপক কিপল কদো হপেপছ। কোর েরবেেী 
শেগুপলা একোই বপল।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘সবেোশ! োহপল বন্দী টকছু কলাপকর ‘এস ও এস’ এিা।’ বলল 
মাপরভা। োর কচাপে মুপে েপদ্বে। 

‘অবশ্যই মাপরভা।’ আহমদ মুসা বলল। 
টবিে কবদোটমটশ্রে টির দৃটি মাটহপের আহমদ মুসার টদপক। বলল কস, 

‘এরা কারা স্যার? এর টক োরা যাপদর কোাঁপ  আেটে এরোপে এপসপছে?’ 
‘আটম টেটশ্চে মাটহে এরা োরাই। এই অযািল দ্বীেেুপি োরা ছাড়া এে 

সংেযাে টবেদগ্রি হবার আর ককই কেই।’ আহমদ মুসা বলল। 
আেংক িপুি ওপে মাপরভা ও মাটহে দু’ পের মুপে কচাপেই। মুে শুটকপে 

কেপছ োপদর। বলল মাপরভা কটম্পে কপঠে আপস্ত আপস্ত, ‘এে ষড়যপন্ত্রর ঘাাঁটি 
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আমাপদর অযািপলর ককাোও? টকন্তু এমে  ােো ককাোে স্যার? এই এস ও এস 
ককাপেপক আসল, এই দ্বীেেুি কেপকই কয আসল, টক কপর বুঝপলে?’ 

‘আমার এই মাটেওপেভ টসেন্যাল মটেিটরং-এর করি এক বেেমাইল। 
এক বেেমাইপলর কভেপরর টসেোল বা কমপস ই শুধু এই মটেিপর ধরা েপড়। োর 
মাপে এই এস ও এস এপসপছ আমরা কযোপে বপস আটছ োর চারটদপকর এক 
বেেমাইল এলাকার কয ককাে এক িাে কেপক।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘োহপল হপে োপর স্যার, আমরা ষড়যপন্ত্রর আপশ োপশই আটছ।’ বলল 
মাপরভা। ভীে ও শুকপো কঠে োর। 

‘স্যার, ককাে েোে আপছ, কমপসপ র েৎস িােটিপক কলাপকি করার।’ 
েপদ্বে  টড়ে টিসটিপস কপঠে বলল োমাটহ মাটহে। 

‘কমপস  বা টসেোল চলা অবিাে এর েৎস টচটন ফে করার সহ  বযবিা 
আপছ। টকন্তু ওড কমপস  বা টসেন্যাপলর েৎস টচটন ফে করপে হপল একিা হপল 
একিা অংক কষপে হপব। কসিাই আমরা এেে করব।’ 

বপল আহমদ মুসা োকাল মাপরভার টদপক। বলল, ‘কাে  কলম োও 
মাপরভা।’ 

মাটেওপেভ টসেন্যাল টসেন্যাল মটেিটরং-এ আবার মপোপযাে টদল 
আহমদ মুসা। এস ও এস কমপস টি আবার অে কপর সােঠড অেশপে টেপে 
অপিাকাি বািে কচপে কদেল শেভাে সােপঠডর ৭৫ ভাে শটি অক্ষ্ে আপছ। 
োর মাপে কাি হপেপছ ২৫ ভাে। 

আহমদ মুসা আবার োকাল মাপরভা টদপক। বলল, ‘আমার এই 
মাটেওপেভ মটেিটরং-এ সাইপঠডর েৎপস সাইপঠডর শটি োপক হােপড্রড 
োরপসঠি। আর সােপঠডর েৎস কেপক এক েপেঠি  মাপে এক মাইল দূপর এই 
সােপঠডর মুটভং োওোর ট পরা। এেে টহপসব কপরা সােপঠডর োঁটচশ ভাে মুটভং 
োওোর যটদ লি হে, োহপল োঁটচশ ভাে সােঠড লি হওোর েৎস কেপক 
সােপঠডর আসল েৎসিা কে দূপর।’ 

‘এ আর টহসাব টক করপবা স্যার। কসা া টহসাব, েৎসটি চারশ চটল্লশ 
ে  দূপর।’ 
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‘৪৪০ ে  মাপে েৎসটি এোে কেপক ১৩২০ িিু দূপর। ধন্যবাদ 
মাপরভার।’ 

বপল আহমদ মুসা মাটেওপেভ সােঠড মটেিটরং টিপণ্ আবার কচাে 
টেবদ্ধ করল। এস ও এস কমপসপ র অেশপে আবার টেপে ডাইপরে বািপে চাে 
টদল। সংপে সংপেই টিপে ‘শূন্য এস শূন্য’ (OSO) বেে-অংক কভপস েেল। 

মুে েজ্জল হপে েেল আহমদ মুসার। বলল, ‘আল-হামদুটল্লহ!’ মাপরভা, 
মাটহে েৎসটি এোে কেপক একদম কসা া দটক্ষ্পণ্।’ 

মাপরভা ও মাটহে অপেকিা চমপক েপেই কযে কসা া হপে বসল। োপদর 
কচাপে মুপে ভে ও আেপন্দর অদ্ভূে এক টমশ্র দৃশ্য। োকাল এপক-অেপরর টদপক। 
োরের োকাল আহমদ মুসার টদপক। দুই  পের মুে কেপকই এক কবটরপে এল, 
‘কসা া দটক্ষ্পণ্ এই রকম দূরপত্ব কো ‘মেুেুংো’ ছাড়া আর ককাে দ্বীে কেই। প্রাে 
সমদূরপত্বর কেপেপো দ্বীে কসা া দটক্ষ্পণ্ েে দটক্ষ্ণ্-েূপবে।’ 

‘হ্াাঁ মাপরভা, মাটহে! আটম কয দ্বীপের সন্ধাপে এপসটছ কস দ্বীে এই 
মেুেুংো।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘এস ও এস-এর দ্বীে, কসই ভেংকর ষড়যপন্ত্রর দ্বীে োহপল মেুেুংো! 
বলল মাপরভা ও মাটহে দু’ পে এক সাপেই। োপদর কচাপে মুপে আেংক ও 
আশার এক অদ্ভুে দৃশ্য।’ 
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